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อีเหมยถงเฉียน

1

"ทิวพฤกษาผลิบานรับวสันต์ โฉมสะคราญเรือนชะตาแลรุ่งโรจน์" 

"บุพเพรักฟ้าก�าหนดใช่บังเอิญ วาสนาน�าพาคู่มาเยือน"

ในฤดูร้อนทีอ่ากาศอบอ้าว แม้อารามจะตัง้อยู่กลางป่าลกึ แต่กลบั 

มผีูม้าสกัการะอย่างล้นหลามและคึกคักกว่าอารามภายนอกมากนัก

ยามได้ฟังค�าท�านายที่เพ่ือนสองคนอ่านแล้วอาเหม่าก็ย่ิงรู ้สึก 

หน้าร้อนวาบข้ึนมา ดวงหน้าหมดจดอ่อนเยาว์พลนัแดงปลัง่ เหล่าหญิงสาว 

ทีร่ายล้อมตวันางอยู่ต่างหัวเราะคกิคกัพลางเอ่ยถาม "ผูอ้าวุโส ค�าท�านายน้ี 

ดีหรือไม่"

ผูแ้ปลค�าท�านายลบูหนวดแล้วพยกัหน้ารบัด้วยรอยยิม้ "เซยีมซดีเีลศิ

เช่นนี ้ ค�าท�านายย่อมดแีน่นอน แม่นาง ชะตารกัของท่านก�าลงัมา เน้ือคู่ 

จะปรากฏตัวเรว็ๆ นีแ้ล้ว"

คนรอบข้างต่างเม้มปากย้ิม อาเหม่าเขินอายจนหน้าแดงระเรื่อ  
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ผูแ้ปลค�าท�านายยังกล่าวออกมาอกีมาก ซึง่ก็ล้วนได้บรรดาสาวน้อยเหล่านี้

ช่วยกันซักถาม ส่วนนางนั้นท�าได้เพียงก้มหน้าฟังไม่อาจกล่าววาจา

หลังจากท�านายเซียมซีเสร็จ พวกนางก็ออกมาจากอาราม พากัน

หยอกเย้าอาเหม่าไม่ได้หยุด ขณะท่ีฟังนางก็เดินไปพลางกล่าวไปพลาง 

"พวกเจ้ามีหวังได้ล้อข้าไปเป็นปี"

พวกนางล้วนเป็นสาวใช้ในคฤหาสน์สกุลหาน ต่างอายุไล่เลี่ยกัน 

และยังไม่มีใครออกเรือนมีคู่สักคน ยามกล่าวถึงเรื่องแต่งงานขึ้นมา 

นางจึงยังมีความขวยเขินเฉกเช่นสาวน้อยอยู่ ท้ังหัวใจที่อยู่ภายใต ้

ความขดัเขนิก็ยังวาบหวามสัน่ไหว เมือ่เป็นเรือ่งของตนเองก็ให้อายเกินกว่า 

จะเอ่ยปาก ทว่าพอเป็นเรือ่งของคนอืน่ก็กลบักระตอืรอืร้นใจกล้าขึน้มากกว่า

เสียอย่างนั้น

"อาเหม่า เจ้าคิดเช่นน้ีมิได้หรอก อย่างไรเสียหากไม่ถึงครึ่งปี 

เจ้าก็ได้แต่งออกไปแล้ว เช่นนั้นพวกเราจะอยู่หยอกล้อเจ้าเล่นถึงหนึ่งปี

ได้อย่างไร"

กล่าวจบพวกนางก็พากันหัวเราะคิกคักอีกครั้ง

อาเหม่าอายจนยกมือปิดหน้า "ข้าไม่พูดกับพวกเจ้าแล้ว พอข้า 

มาถึงที่นี่พวกเจ้าก็มาหลอกว่าทุกคนล้วนเสี่ยงทายกันแล้ว แต่แท้จริง 

พวกเจ้ากลับขอพรให้ครอบครัวสงบสุขเท่าน้ัน มีแค่ข้าที่ไปเสี่ยงทาย 

เรื่องแต่งงาน พวกเจ้าล้วนโกหกข้ากันทั้งนั้น"

"นี่เป็นเซียมซีใบดีเลิศ ชะตาคู่ครองดียิ่ง"

หลายคนอิงร่างกันแล้วหัวเราะจนตัวงอ เสียงหัวเราะเจื้อยแจ้ว 

ของบรรดาเด็กสาวดังสะท้อนก้องอยู่ในป่า แม้อาภรณ์ของทุกคน 

Page ������������� 1.indd   8 22/8/2561 BE   15:09



9

อีเหมยถงเฉียน

จะเป็นแบบเดียวกัน ทว่าครัน้กวาดสายตามองมา กลบัเห็นอาเหม่าได้ก่อน

เป็นคนแรก

อาเหม่าอายุเพียงสิบสี่สิบห้า รูปโฉมงดงาม ดวงตาของนางสุกใส

เป็นประกาย ผิวพรรณขาวผ่องนวลเนียนดุจหยกขาว ดวงหน้ายังมี 

ความอ่อนเยาว์ของเด็กสาวอยู่ ราวกับดอกไม้แรกแย้มที่รอผลิบาน 

เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน และยังเหมือนไข่มุกเม็ดสวย ท้ังสะดุดตาและ 

ไร้ซึ่งต�าหนิ

"ว่าแต่อาเหม่า ผู ้อาวุโสคนนั้นบอกว่าเน้ือคู่ของเจ้าอยู่ใกล้ตัว  

เช่นนั้นก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในคฤหาสน์ของพวกเราแล้ว" สาวใช้คนหนึ่ง 

เริ่มนับจ�านวนคนในคฤหาสน์รอบหนึ่ง "หรือจะเป็นอาฝู หรือพ่ีต้าโถว  

ข้ารู้มาว่าพวกเขาต่างมีใจให้กับอาเหม่าของพวกเราทั้งนั้น"

อกีคนกลับกล่าวแย้ง "ไม่ใช่สิ ตอนทีด่ ู ใบท�านายยังบอกด้วยมใิช่หรอื

ว่าคนผู้นี้ 'มาใหม่' เช่นนั้นก็ย่อมไม่ใช่คนในคฤหาสน์เราแล้ว"

"นัน่ก็ไม่ใช่เรือ่งยากอะไร ถึงเวลากแ็ค่ดวู่าในคฤหาสน์มใีครเข้ามาใหม่

หรอืไม่ หากมคีนผูน้ัน้ก็ถือเป็นเน้ือคู่ของอาเหม่าแล้ว"

อาเหม่าฟังพวกนางหยอกล้อจนรู้สึกเลยเถิด ขืนยังให้พวกนาง 

กล่าวต่อไปคงได้หยิบยกเรื่องที่นางจะมีบุตรก่ีคนออกมาพูดด้วยเป็นแน่ 

สาวน้อยจึงเอ่ยแทรกขึ้น "รีบกลับกันดีหรือไม่ มิฉะน้ันพ่อบ้านจะต�าหนิ

เอาได้"

"อาเหม่าเจ้าเลอะเลือนแล้วหรือ พ่อบ้านคนเก่าออกไปตั้งแต ่

เดือนก่อนแล้ว ยามนี้ยังไม่มีพ่อบ้าน"

"แล้วลุงฉางมิใช่หรือ"
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"เขาเพียงดแูลแทนเท่าน้ัน หาใช่พ่อบ้านทีไ่หนกัน" คนท่ีกล้าพูดเช่นน้ี

เป็นสาวใช้ในเรอืนของฮหูยินผูเ้ฒ่า นางกล่าวต่อด้วยเสยีงทีเ่บากว่าเดมิว่า 

"ฮหูยินผูเ้ฒ่าไม่ชอบเขา เหน็ว่าเขาท�างานได้ไม่ดี อยากให้เขาไปจากหน้าท่ีน้ี

จะแย่ เพียงแต่นายท่านยังไม่กลับมา จึงต้องรอให้นายท่านกลับมาก่อน

แล้วค่อยตัดสินใจ"

ทว่าอีกคนกลับกดเสียงลงต�่า "ฮูหยินผู้เฒ่าอยากให้ญาติห่างๆ  

ทีห่่างจนไม่รูก่ี้รุน่ต่อก่ีรุน่คนนัน้มารบัต�าแหน่งมใิช่หรอื ฉะนัน้จงึได้ไม่ชอบ

ลุงฉางกระมัง"

"เอ๊ะ!" จู่ๆ สาวใช้คนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นมา "พวกเจ้าว่าพ่อบ้านคนใหม ่

จะเป็นว่าที่สามีของอาเหม่าหรือไม่"

ขาดค�า สาวใช ้หลายคนล้วนพากันคิดว ่ายามปกติท่ีเ รือน 

ไม่ได้ขาดคน ด้วยนิสัยของเจ้าบ้านสกุลหานและฮูหยินน้ันย่อมไม่มีทาง 

ซื้อบ่าวรับใช้ที่ไร้ประโยชน์มาเพ่ิม ซึ่งยามน้ีก็ขาดเพียงพ่อบ้าน จึง 

กระตุน้ให้ทุกคนพากันนึกภาพไปต่างๆ นานา ก่อนจะหันไปมองอาเหม่า

เป็นตาเดียวและเริ่มหยอกล้อนางอีกครั้ง

อาเหม่าขบรมิฝีปาก "เพ้อเจ้ออะไรกัน พวกเจ้าเคยเหน็พ่อบ้านของ

ตระกูลใดเป็นชายหนุ่มด้วยหรือ ล้วนแต่เป็นผู้เฒ่าหนวดขาวกันท้ังส้ิน  

ถึงขั้นมีหลานกันแล้วด้วยซ�้า"

ครั้นนางกล่าวเช่นนี้  รูปลักษณ์แก่ชราอ้วนเตี้ยของพ่อบ้าน 

แต่ละสกุลก็ผุดเข้ามาในหัวของบรรดาสาวน้อยจนอดสะท้านใจไม่ได้  

ทุกคนต่างรีบหยุดความคิดอันน่าสะพรึงกลัว พร้อมใจกันกล่าวคัดค้าน

"มิใช่พ่อบ้านแน่นอน"
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ไม่นานก็ไม่มใีครเอ่ยถึงเรือ่งน้ีอกี พากันหารอืว่าลงจากเขาแล้วจะ 

ซือ้อะไรหรอืกินอะไร เช่นน้ีการหยอกล้อน้ีจงึหยุดลงได้ อาเหม่าลอบผ่อน

ลมหายใจโล่งอก

สกุลหานเป็นท่ีรูจ้กัในเหิงโจว เน่ืองจากสกุลหานเป็นตระกูลคหบดี

อันดับหน่ึงในเหิงโจว นายท่านหานเริ่มมีฐานะข้ึนมาเมื่อสิบห้าปีก่อน  

กิจการเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนครอบคลุมทุกด้านในเวลาต่อมา  

ชาวเมืองเหิงโจวตั้งแต่เกิดจนตายต่อให้ไม่ใช้ผ้าของสกุลหานท�าผ้าอ้อม 

ไม่สวมเครือ่งประดบัทีส่กุลหานผลติ ก็อาจได้ใช้เครือ่งเคลอืบทีส่กุลหานท�า 

ต่อให้ไม่ได้ใช้สิง่เหล่าน้ี เช่นน้ันก็อาจต้องใช้สนิค้าจากร้านเครือ่งประทนิโฉม 

หรือไม่ก็ร้านเครื่องเขียนทั้งสี่ในเครือของสกุลหาน แม้แต่ส�านักศึกษา 

ก็ยังได้รับการสนับสนุนเต็มก�าลังจากสกุลหาน ไม่ว่าอย่างไรชาวเหิงโจว

ต่างก็ต้องจับจ่ายใช้สอยสินค้าของสกุลหานไปโดยไม่รู้ตัว

อาเหม่าเสียบุพการีไปต้ังแต่เล็ก จึงถูกป้าขายมาเป็นบ่าวรับใช้ 

ในสกุลหาน เริม่แรกนางเพียงช่วยงานเลก็น้อยในครวั ภายหลงัเมือ่โตขึน้

จนเริม่ท�างานได้แล้วก็ถูกฮหูยินใหญ่เรยีกให้ไปรับใช้ในเรือน

แม้สกุลหานจะร�่ารวย ทว่าเจ้าบ้านสกุลหานและฮูหยินใหญ ่

กลับค่อนข้างตระหนี่และเข้มงวดกับบ่าวรับใช้ เงินเดือนก็น้อยทว่า 

งานท่ีต้องท�านั้นกลับมีมาก ทันทีท่ีทุกคนท�างานในเรือนของตนเอง

เรยีบร้อยแล้ว ยังต้องไปดวู่าท่ีเรอืนอืน่มงีานให้ช่วยอกีหรอืไม่ เพราะทีนี่่

บ่าวรับใช้หนึ่งคนต้องท�างานในส่วนของสองคนท�าให้ได้

แต่ในเมื่ออย่างไรก็ถูกขายให้สกุลหานแล้ว ต่อให้ท�างานรับใช้ 
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จนเหนื่อยตายก็ต้องกัดฟันท�าต่อไปให้ได้เท่านั้น

อาเหม่ามิได ้ละโมบ นางไม่มีอะไรที่อยากจะซื้อ คนท่ีนาง 

อยากแสดงความกตัญญูด้วยก็ล้วนจากไปหมดแล้ว ฉะนัน้แม้ค่าแรงทีน่ี ่

จะน้อย แต่ก็ยังพอกับค่าใช้จ่าย เดก็สาวท่ีถูกคนทบุตมีาตัง้แต่เดก็อย่างนาง 

มีเพียงความปรารถนาเดียว นั่นคือไม่ถูกทุบตีอีกก็เพียงพอแล้ว

ในหน่ึงเดือนบ่าวรบัใช้แต่ละคนจะมวีนัหยุดพักผ่อนให้เพียงหน่ึงวนั 

วันน้ีนางกับเหล่าสาวใช้วัยเดียวกันจึงออกมาเที่ยวเตร่ กว่าจะกลับถึง

คฤหาสน์ก็ใช้เวลาไปแล้วกว่าครึง่วัน เดิมนางตัง้ใจถือโอกาสท่ีมเีวลาว่างนี้

ปักถุงหอมให้ตนเอง แต่เห็นทีวันน้ีจะไม่เหลอืเวลาแล้ว

เหล่าสาวใช้หลังจากลงจากเขาแล้วก็พากันไปเที่ยวต่อในตลาด 

เพ่ือจับจ่ายชุดอุปกรณ์เย็บปักและชาดหอมก่อนจะหาอะไรกินกัน  

เมื่อเห็นว่าอาทิตย์อัสดงจนย�่าค�่าแล้วจึงได้พากันกลับคฤหาสน์

บรรดาร้านรวงของสกุลหานล้วนต้ังอยู่ในละแวกท่ีเจริญท่ีสุด 

ของเมอืงเหิงโจวแทบทัง้สิน้ ทว่าคฤหาสน์กลบัมไิด้อยู่ในละแวกทีรุ่ง่เรอืงน้ี 

แต่ตั้งห่างจากถนนที่อึกทึกนี้ออกมาค่อนข้างไกล

เด็กสาวเจ็ดแปดคนลัดเลาะผ่านตรอกอันคึกคัก ก้าวสู่ถนนปูหิน 

สายยาวที่กว้างขวางและสงบเงียบท่ามกลางอาทิตย์อัสดง พวกนาง 

ได้ละทิง้ความครกึครืน้ไว้เพียงเบือ้งหลงั ขณะก�าลงัจะถึงหน้าประตคูฤหาสน์ 

ทุกคนต่างก็เห็นว่าประตูเปิดอยู่ ทว่ากลับไม่เห็นคนเฝ้าประตู หลายคน 

มองซ้ายมองขวา ก่อนจะกล่าวด้วยความแปลกใจ "อาฝูไม่เฝ้าประตู  

ไม่กลวัฮหูยินด่าหรอือย่างไร"

สาวใช้หลายคนรีบก้าวเข้าไปในโถงใหญ่ จึงได้เห็นว่ายามน้ี 
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มีคนยืนอยู่รอบโถงใหญ่ไม่น้อยแล้ว แต่ละคนก็พยายามเขย่งเท้า 

เพ่ือจะมองให้เห็นด้านใน ราวกับว่ามคีนยอดเย่ียมเก่งกล้าสกัคนอยู่ด้านใน 

ก็ไม่ปาน

"พวกเจ้าไปไหนกันมา" หมัวมัว* สูงวัยคนหนึ่งเห็นพวกนางแล้ว 

พลันนิ่วหน้า "ยามนี้ก็เหลือแต่พวกเจ้าแล้ว รีบไปท�าความรู้จักเร็วเข้า"

สาวใช้คนหนึ่งมองเข้าไปด้านในพลางเอ่ยถาม "ท�าความรู้จักหรือ 

รู้จักใครกัน"

หมวัมวักล่าวตอบ "นายท่านกลบัมาแล้ว พาพ่อบ้านคนใหม่มาด้วย"

พวกนางต่างนิ่งอึ้ง ก่อนจะพร้อมใจกันเบนสายตามองอาเหม่า 

จนนางใจเต้นไม่เป็นส�่า 

หมัวมัวไม่อาจรับรู ้ความคิดของพวกนางจึงยังเอ่ยเร ่งรัดต่อ  

"รีบไปดูเร็วเข้า มิเช่นนั้นพรุ่งนี้ตอนท่ีเจอพ่อบ้านแล้วจะเผลอไม่รู ้จัก 

จนลืมทักทายเขาได้"

เวลานี้อาเหม่าจึงกลายเป็นตัวเอก นางถูกบรรดาสาวใช้ที่สนิทกัน

โอบพาให้เดินน�าหน้า เบียดผ่านกลุ่มคนที่สูงกว่าเข้าไปดูหน้าพ่อบ้าน 

คนใหม่

อาเหม่าเริม่กลวัจบัใจว่าอกีเดีย๋วนางจะต้องพบกบัชายชราเป็นแน่ 

ทั้งยังระแวงสงสัยว่าเซียมซีใบนั้นจะเป็นจริงหรือไม่

บ่าวรับใช้ที่รวมตัวกันสักพักหน่ึงก่อนหน้าน้ีแล้วก็ทยอยแยกย้าย

กลับไปท�างานของตนเอง ครู่เดียวอาเหม่ากับเหล่าสาวใช้ก็เดินไปถึง 

ด้านหน้า ตรงน้ันนอกจากเจ้าบ้านสกุลหานแล้ว ยังมีบุรุษหนุ่มอีกคน 
* หมวัมวั เป็นค�าเรยีกหญิงสงูวัย มคีวามหมายหลากหลาย ท้ังย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรยีกหญิงรบัใช้
อาวุโสในเชงิยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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ยืนอยู่ มองจากด้านหลังเช่นนี้เขาช่างดูสูงเพรียว ย่ิงสวมชุดคลุมยาว 

สคีรามชดุน้ีก็ย่ิงขับให้เขาดูตัวสงูขึน้ไปอกี ท้ังยังไม่ผอม ไม่อ้วน ดแูข็งแรง

ราวกับต้นสนเขียวขจี

แสงอาทติย์ยามเย็นส่องลอดเข้ามาภายในห้องโถง อาบไล้ใบหน้า

ด้านข้างของบุรุษหนุ่ม สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกนุ่มนวลดุจหยกของเขา  

ซึ่งส่งกลิ่นอายละมุนผ่อนคลายออกมา

ขณะเดียวกันพวกสาวใช้ท่ีก�าลังเบียดผ่านฝูงชนอยู่นั้นต่างก็นึกถึง

ภาพหน้าตาของชายชรานับร้อยคนไว้ในหัว แต่กลับคิดไม่ถึงว่าคนท่ี

ปรากฏอยู่ตรงหน้าจะเป็นบุรุษท่ีหนุ่มแน่นผู้หน่ึง ทั้งยังรูปงามเช่นน้ี  

แตกต่างจากพ่อบ้านท่ีพวกนางเห็นในยามปกติอย่างสิ้นเชิง จึง 

ประหลาดใจจนพูดไม่ออก

เจ ้าบ ้านสกุลหานที่ก�าลังมอบหมายภารกิจให ้ กับเซี่ยฟั่ง 

เห็นพวกนางแล้วก็หยุดสนทนาทันที ก่อนจะกล่าวกับคนท่ีอยู่ด้านหลัง

ของเซี่ยฟั่งว่า "พวกเจ้าไม่มีงานท�ากันหรือ ยังไม่รีบไปท�างานท�าการ 

กันอีก"

เซ่ียฟั่งได้ยินแล้วก็หันไปมอง แสงแดดยามเย็นอาบไล้ใบหน้า

เบาบาง ท�าให้นัยน์ตาเขาเป็นประกายมีพลัง ย่ิงท�าให้พวกนางมอง 

จนนิ่งงัน เขาจดจ�าใบหน้าของเหล่าสาวใช้นี้ไว้แล้ว พลางค้อมศีรษะ 

เล็กน้อย "ข้าแซ่เซี่ย มีนามว่าฟั่ง"

ใบหน้างดงามดุจหยก น�้าเสียงก็กังวานไพเราะดุจหยกกระทบกัน

แผ่วเบา บรรดาเด็กสาวล้วนหน้าแดงปลั่งไปทันที "ค�านับพ่อบ้านเซี่ย"

เซี่ยฟั่งมิได้กล่าวอะไรอีก ขณะเขาเบนสายตากลับก็เหลือบไปเห็น
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ใบหน้าของสาวใช้คนหน่ึง รูปโฉมของนางสะดุดตาที่สุดในกลุ่มสาวใช้ 

เพียงแต่น่าแปลก เมื่อเขามองไป นางก็เบนสายตาออกทันที ต่างจาก 

สาวใช้คนอ่ืน คล้ายกับก�าลัง...หลบตา เขาหลุบตาครุ่นคิดชั่วครู่ เมื่อ 

มิได้ต่อความยาวสาวความยืด ท้ายที่สุดก็ดึงสายตากลับคืน

เจ้าบ้านสกุลหานหลังจากก�าชับมอบหมายภารกิจเรียบร้อยแล้ว 

ก็เข้าไปพักผ่อนในเรือน ทว่าพอเจ้าบ้านสกุลหานไป พวกสาวใช ้

กลับไม่ได้แยกย้ายกันในทันที หลังพรึงเพริดกับพ่อบ้านหน้าหยกแล้ว

ความคิดของทุกคนก็พลันผุดขึ้นมาอีกครั้ง พอพวกนางมองอาเหม่า 

สลับกับพ่อบ้านคนใหม่แล้วต่างก็ยกมือปิดปากหัวเราะกัน

เซ่ียฟั่งไม่รู้ว่าพวกนางข�าอะไร ทว่าครู่เดียวก็เห็นเด็กสาวคนนั้น 

เดินผละออกไปก่อน ทุกคนจึงพากันไล่ตามไป เหล่าสาวใช้วัยแรกแย้ม

เหล่านั้นจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคัก ราวกับดอกท้อในสวน 

ยามฤดูใบไม้ผลิ มองแล้วงดงามสบายตายิ่ง

ดวงอาทติย์คล้อยต�า่ลงทางทิศตะวันตก ม่านราตรค่ีอยๆ แผ่ลงมา 

ปกคลมุคฤหาสน์หลงัใหญ่ของสกุลหาน แม้แต่สายตาท่ีทอดมองออกไป

ด้านนอกก็ค่อยๆ หม่นลงตามแสงอาทิตย์อัสดง ก่อนจะจางหายลงไป 

พร้อมกัน หลงเหลือเพียงรัตติกาลมืดสลัว

เซี่ยฟั่งมองอยู่เช่นนั้นพักหน่ึง ก่อนเดินทอดน่องออกจากโถงใหญ่

สกุลหาน แล้วหันกลับไปมองแผ่นป้ายที่แขวนเหนือโถงใหญ่

'ใจดั่งคันฉ่องเงาใส'
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อักษรตัวใหญ่สีทองลายเส้นตวัดโค้งมนพลิ้วไหว เปี่ยมไปด้วย 

ชวิีตชวีา ตวัอกัษรแสดงความสง่าผ่าเผยของผูเ้ป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี 

ส่วนความหมายที่แสดงถึงจิตใจอันบริสุทธ์ิ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเอื้อเฟ้ือ 

ใจกว้างของผูเ้ป็นเจ้าบ้านน้ัน...

ดวงตายาวรขีองเซีย่ฟ่ังพลนัหรีล่ง เขาไม่ปริปากกล่าวถ้อยค�าใดอกี 

ก่อนที่ร่างสูงจะหันกลับมา แล้วก้าวออกจากโถงส่วนหน้าอันกว้างขวาง 

แห่งน้ัน กระทัง่เงาร่างเร้นหายไปกับระเบยีงทางเดนิทีท่อดตวัเหยียดยาว
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2

อาจเป็นเพราะเหตุการณ์เมือ่วานมเีรือ่งบงัเอญิเกินไป ก่อนเข้านอน

เหล่าสาวใช้ทีส่นิทกันจงึยังกระซบิกระซาบกับนางอกีพักใหญ่ หลังจากน้ัน

อาเหม่าก็ยังฝันตลอดคืน ในความฝันมเีพียงใบหน้าของคนผูน้ัน้...พ่อบ้าน

ทีม่าใหม่

เป็นเพราะดวงหน้าของนางขาวใสเกลี้ยงเกลา เวลานี้เมื่อมีสีอื่น 

ขึ้นระเรื่อก็มองเห็นได้ชัดในทันที ขณะที่สวมอาภรณ์อยู่นั้นก็มีสาวใช้ 

เข้ามากล่าวหยอกนาง "อาเหม่า เมือ่คืนเจ้าหลบัไม่สนทิหรอื คดิอะไรอยู่ 

คงไม่ใช่ว่า..."

"ชู!่" อาเหม่ารบีตัดบทอีกฝ่าย "ใบเซียมซก็ีส่วนใบเซียมซ ี เจ้าไม่ควร

เอามาพูดอกี เกิดพ่อบ้านเซีย่ได้ยินเข้าจะท�าอย่างไร ข้าจะเอาหน้าไปไว้

ทีไ่หน"

เถาฮวาคิดแล้วก็เหน็ด้วย ครืน้เครงก็ส่วนครืน้เครง ทว่า...ภาษติว่า
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อะไรสักอย่าง ใช่แล้ว สามคนกลายเป็นเสือ* ไม่พูดมากดีกว่า ใครๆ  

ก็ต่างรูว่้าเจ้าบ้านสกุลหานกับฮหูยินไร้น�า้ใจกับบ่าวไพร่อย่างไร หากได้ยิน

ค�าเล่าลือเหล่านี้มากเข้า น่ากลัวว่าอาเหม่าจะเดือดร้อนเอาได้

สาวใช้คนอื่นๆ ท่ีไม่รู้เรื่องรู้ราวต่างก็ล้อมเข้ามาเพ่ือจะหยอกเย้า  

แต่ก็ถูกเถาฮวาเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสียก่อน "พ่อบ้านเซี่ยคนนั้นดูไป 

ก็ไม่เหมือนคนจากสกุลยาก ไยจงึมาเป็นพ่อบ้านท่ีคฤหาสน์นีไ้ด้ พ่อบ้าน

แม้จะมอี�านาจมากเพียงใดก็เป็นได้แค่บ่าวรับใช้ หรอืเขาหวังอะไรกันแน่"

สาวใช้คนหน่ึงก�าลังผูกปมเสื้อ ครั้นได้ยินก็ไม่สนใจจะผูกต่อแล้ว  

รีบกระเถิบร่างเข้ามาเล่า "ข้าได้ยินว่านายท่านเจอพ่อบ้านคนใหม ่

ระหว่างทางกลบั ตอนน้ันนายท่านเจอโจรป่า แล้วได้เขาช่วยชวิีตนายท่าน

ไว้"

เถาฮวาเดาะลิน้ "ผลของการช่วยชวิีตก็คอืพาคนเขามาเป็นบ่าวรับใช้

ในสกุลหรือ"

"แล้วจะท�าอย่างไรเล่า ใช่ว่าพวกเจ้าจะไม่รู้นิสัยของนายท่าน... 

ข้าเคยได้ยินมาอีกว่าเดิมทีสกุลของพ่อบ้านก็นับว่าไม่เลว แต่เป็นเพราะ

ภายหลงัเกิดตกทกุข์ได้ยาก บดิามารดาก็มาจากไป ทัง้ถูกญาตชิงิสมบติั 

ไปหมด เขาจงึต้องระหกระเหนิอยู่ข้างนอก จนกระทัง่มาเจอกับนายท่าน 

ไม่รู ้เพราะเขาหมดอาลัยตายอยาก หรือเพียงแค่หน้าตาดีแต่มิได้ 

เก่งกล้าสามารถอะไร สุดท้ายจึงต้องมาเป็นพ่อบ้านที่สกุลหานเช่นน้ี"  

อีกคนเบ้ปากกล่าว

คนหนึ่งกล่าวกลั้วหัวเราะขึ้นมา "ได้ยินว่าอย่างนั้นอย่างนี้ เหตุใด
* สามคนกลายเป็นเสอื เป็นส�านวน หมายถึงข่าวลอืหรอืความเท็จเมือ่ถูกพูดออกไปมากๆ เข้าก็จะท�าให้คน
เข้าใจผดิว่าเรือ่งทีไ่ด้ยินน้ันเป็นเรือ่งจรงิ
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เวลาแค่คืนเดียว เจ้าก็สืบมาได้เสียละเอียดเช่นนี้เชียว"

อีกคนส่งเสียงฮึ "ไม่ขอบคุณข้าที่ช่วยสนองความอยากรู้อยากเห็น 

ของพวกเจ้าสกัหน่อยก็ไม่เป็นไร แต่กลบัมาเหนบ็แนมข้าเสยีน่ี คราวหน้า 

มอีะไรข้าก็จะไม่บอกพวกเจ้าแล้ว" นางยังกล่าวต่อว่า "อาเหม่าเองกร็บัใช้

อยู่ในเรือนนายท่านมใิช่หรอื อกีประเด๋ียวต้องได้ยินอะไรมาบ้างแน่ๆ"

"เรื่องของเจ้านาย พวกเราอย่าพูดมากดีกว่า" ขณะท่ีพวกนาง 

ก�าลงัสนทนากัน อาเหม่าก็ล้างหน้าแต่งตวัเรียบร้อยแล้ว นางส่องคนัฉ่อง

ก่อนลกุข้ึนกล่าว "ขืนยังพูดต่ออกีก็จะไปไม่ทันเวลาตืน่นอนของพวกนายท่าน 

กับฮูหยินแล้ว"

หลงัอาเหม่าเอ่ยจบ คนอ่ืนๆ จงึรบีกระวีกระวาดล้างหน้าแต่งตวัตาม

ฟ้าเพ่ิงเริ่มสาง ในคฤหาสน์หลังใหญ่จึงมีเพียงแสงสลัว โคมไฟ 

บนระเบยีงทางเดนิล้วนถูกปลดลงมาแล้ว อาเหม่าท่ีออกจากห้องมาแต่เช้า

มุง่หน้าไปทางห้องครวั เตรยีมยกน�า้ร้อนเพ่ือน�าไปปรนนบิตันิายท่านและ 

ฮหูยินใหญ่หลงัต่ืนนอนได้ทันที

ฮหูยินผูเ้ฒ่าหานมบีตุรสองคน หลงัจากบตุรทัง้สองของนางแต่งงาน 

จนกระทั่งมีบุตรแล้วก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกัน นายท่านใหญ่บุตรคนโตนั้น 

มภีรรยาเอกหนึง่คนและอนสุามคน เขามบีตุรอยู่เต็มบ้าน ส่วนนายท่านรอง

กลับมีภรรยาเอกเพียงคนเดียว มิใช่เพราะเขาไม่อยากมีอนุ เพียงแต่

นายท่านรองเป็นคนอ่อนแอ ทั้งสกุลเดิมของฮูหยินเรือนรองก็ค่อนข้าง 

มอี�านาจ นางจงึย่ิงวางอ�านาจ คุมนายท่านรองจนเขาอยู่ในโอวาท กระท่ัง

ไม่กล้าขดัใจด้วยเรือ่งใดๆ ทัง้คูจ่งึมบีตุรชายด้วยกันเพียงคนเดียว ซึง่อยู่ใน
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ล�าดบัสามของบตุรท้ังสองเรอืน

อาเหม่าที่รับใช้อยู่ในเรือนของฮูหยินใหญ่ได้น้ันเป็นเพราะนาง 

ฉลาดเรยีบร้อย และไม่เคยจุน้จ้านวุ่นวาย นางจงึได้รับความโปรดปราน

จากฮูหยินใหญ่เป็นอย่างมาก ฉะน้ันจึงไม่เคยถูกด่าทอทุบตีเหมือน 

บ่าวรับใช้คนอื่น เคยมีบ่าวรับใช้ชายคนหนึ่งขอร้องให้ฮูหยินใหญ ่

ยกอาเหม่าให้แต่งงานกับเขา ทว่าฮูหยินใหญ่กลับมิได้ตอบตกลงไป

เทือกเขาสคีรามทีอ่ยู่ไกลออกไปเดมิเป็นเพียงสสีลวัเลอืนราง ทว่า

ยามนี้รุ่งอรุณก�าลังมาเยือน อาทิตย์ยามเช้าค่อยๆ โผล่พ้นบนยอดเขา 

แล้วส่องแสงอาบทอลงสู่ผืนดิน

แม้รัตติกาลหนาวเย็นเพ่ิงจางหายไป แต่ยังคงทิ้งไอเย็นเบาบาง 

ไว้ในอากาศ

เมือ่อาเหม่าเอยีงหน้ามองแสงแดด ความง่วงก็หายไปไม่น้อยแล้ว 

ทันใดนั้นอีกฝั่งหน่ึงของระเบียงยาว ก็มีเสียงฝีเท้าหนักแน่นและเนิบช้า

ประสานกับเสยีงฝีเท้าของนางดังขึน้

ในฐานะทีอ่าเหม่าเป็นคนทีข่ยันทีส่ดุของคฤหาสน์สกลุหาน น้อยมาก 

ทีน่างจะพบบ่าวคนอ่ืนระหว่างทางไปห้องครัว 

หรือจะเป็นผู้คุ้มกันที่ลาดตระเวนยามวิกาล?

นางรู้สึกสนใจใคร่รู้ขึ้นมา จึงมองเบื้องหน้าอย่างจริงจัง

ยามที่เสียงฝีเท้าค่อยๆ ใกล้เข้ามา เงาร่างก็พลันแจ่มชัดข้ึนเร่ือยๆ 

แสงอรุณที่ถูกชายคาบดบังจนสะท้อนเข้ามาจากด้านนอกส่องกระทบ

ใบหน้าของคนผู้นั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาเหม่าเดินไปอีกไม่ก่ีก้าว 

ใบหน้าของคนผู้นั้นก็ปรากฏเข้าสู่สายตาของนาง
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เป็นพ่อบ้านคนใหม่...

และไม่รู ้ว่าเป็นเพราะ 'กินปูนร้อนท้อง' หรืออย่างไร อาเหม่า 

จึงรีบหลุบสายตาลงทันที แล้วก้มหน้าก้มตาเดิน ท้ังอยากให้ตนเอง 

มีวิชาหายตัวเสียให้รู้แล้วรู้รอด

เซี่ยฟั ่งเองก็เห็นอาเหม่าแล้วเช่นกัน ทั้งยังเห็นว่านางจงใจ 

หลบสายตาเขา ก็ให้นึกถึงสาวใช้คนเมื่อวาน เขาขบคิดใคร่ครวญ 

อีกเลก็น้อย ด้วยไม่รูว่้าเพราะเหตใุดนางถึงดกูลวัเขานกั หรอืว่าหน้าตาเขา

ดุดันมากอย่างนั้นหรือ

เมื่อท้ังสองก�าลังจะเดินสวนกัน พวกเขายังคงต่างพากันน่ิงเงียบ  

ทว่าขณะก�าลงัจะสวนผ่านกันไปนัน้ อาเหม่าจงึเพ่ิงนกึขึน้ได้ว่าอย่างไรเขา

ก็เป็นพ่อบ้าน นางจงึหยดุฝีเท้าแล้วทกัทายอกีฝ่ายขึน้ก่อน

เซี่ยฟั่งพยักหน้าเบาๆ ก่อนกล่าวว่า "เจ้าชื่ออะไร"

"อาเหม่าเจ้าค่ะ"

"เหม่า..."

ได้ยินเขาเรียกชื่อของตนเองซ�้า อาเหม่าจึงเอ่ยตอบ "ข้าเกิดช่วง 

ยามเหม่า* บิดาจึงตั้งชื่อนี้ให้"

เซี่ยฟั ่งแย้มย้ิม "ช่วงเวลาฟ้าสาง เป็นช่วงท่ีแสงแดดยามเช้า 

ส่องทอฟ้าดิน"

ถ้อยค�านีช่้วยลดทอนความห่างเหนิทีอ่าเหม่ามต่ีอเขาอย่างแยบยล 

คิดไปคิดมา ล้วนเป็นความผิดของใบเซียมซีแท้ๆ เชียว แต่นางเอง 

ก็ไม่ควรเกบ็เรือ่งนัน้มาใส่ใจเช่นน้ีเลย นางกล่าวลาเขา ในขณะทีเ่ดนิไปยัง

* ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น.

Page ������������� 1.indd   21 22/8/2561 BE   15:09



22

เซียมซีทายรัก 1

เรอืนของฮหูยินใหญ่ก็อดหันกลบัไปมองเขาไม่ได้

เช้าตรูใ่นฤดูร้อนอากาศยังเย็นสบาย บรรยากาศรอบตวัพ่อบ้านเซีย่ 

ก็ผ่อนคลายเช่นเดียวกัน เพียงแต่ยามท่ีเขาเดินอยู่บนระเบียงทางเดิน 

ตามล�าพัง เหตุใดตัวเขาจึงได้ดูเงียบเหงาเช่นนั้น

อาเหม่าส่ายหน้า รู้สึกว่าตนเองช่างน่าข�า เขาตัวคนเดียว ทว่า 

นางเองก็เดินบนระเบียงคนเดียวเหมือนกันมิใช ่หรือ ท�าราวกับ 

สงสารตนเองอย่างไรอย่างนั้นไปได้

อาทิตย์ยามเช้าเพ่ิงข้ึน เจ้าบ้านสกุลหานก็แต่งกายเสร็จเตรียมตัว 

จะออกไปข้างนอกแล้ว หานฮหูยินท่ีเห็นเช่นนัน้จงึเอ่ยถาม "ไม่กินข้าวเช้าก่อน

ค่อยไปหรือ"

"เตาเผาติ้งไฉ่เริ่มเล็กไปแล้ว ข้าจึงนัดหมายเจรจากับท่านฉิน  

ขอซื้อที่ดินของเขามาสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาแห่งใหม่" เป็นเพราะ

เจ้าบ้านสกุลหานมีรูปร่างอ้วนท้วน ขณะที่สวมเสื้อนั้นแขนขวาของเขา 

ก็จับสายผูกที่อยู่ทางซ้ายไม่ถึง เขาจึงกางแขนให้สาวใช้ผูกให้

"ท่านฉินหรือ" หานฮูหยินย่นคิ้วคิด "ท่านซื้อที่ดินของเขาท�าไมกัน 

เศรษฐีฉินคนน้ันเขาเป็นคนตระหนี่มักเรียกร้องเกินราคามาแต่ไหนแต่ไร 

ไปเจรจาก็เสียเปล่า"

เจ้าบ้านสกุลหานกล่าวด้วยรอยย้ิม "เรือ่งนีเ้จ้าจะรู้อะไร เจ้าลองเดาว่า

เซี่ยฟั่งเป็นอะไรกับเขา" เขาสังเกตสีหน้าใคร่รู้ของภรรยาแล้วกล่าวต่อ  

"เป็นหลานชายของเขา!"

หานฮูหยินเบิกตากว้างอย่างคาดไม่ถึง "มีเรื่องเช่นนี้ด้วย"
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เจ้าบ้านสกุลหานหัวเราะเสียงเบา "เช่นน้ันเจ้าคิดว่าข้าจะเก็บเขา

กลับมาท�าไมเล่า"

ได้ยินค�าว่า 'เก็บ' อาเหม่าที่ก�าลังบิดผ้าเตรียมยกกะละมังออกไป 

ก็ช้อนตาข้ึน แม้สาวใช้ในเรือนเดียวกันอย่างพวกนางจะชอบสืบฟัง 

เรื่องราวต่างๆ ทว่านางเป็นคนไม่เคยพูดพล่ามโอ้อวด ด้วยเหตุน้ีเรื่องที่

นายท่านเจอโจรป่า แล้วเซี่ยฟั่งช่วยชีวิตเขาไว้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องโกหก 

เช่นนั้นเมื่อนายท่านกล่าววาจาเช่นนี้ ก็ช่าง...

"อาเหม่า ชุ่ยหรง เสี่ยวลิ่ว"

อาเหม่าต่ืนจากภวังค์ มองไปทางเจ้าบ้านสกุลหานท่ีเรียกพวกตน 

อีกฝ่ายกล่าวต่อไปว่า "ไปเตรียมรถม้า แล้วตามข้าออกไป"

หานฮหูยินไม่พอใจเลก็น้อย "ท่านเรยีกพวกเขาไปก็พอแล้ว ไยต้อง

เรยีกอาเหม่าไปด้วย ซ�า้ยงัมผีูคุ้ม้กันอกีสองคน ท่านพาคนออกไปถึงห้าคน

เช่นน้ี ไม่กลวัสะดุดตาจนถูกโจรป่าหมายตาหรอือย่างไร"

"ข้าสมาคมกับท่านฉินครั้งแรก พาคนไปด้วยมากหน่อยจะดีกว่า"  

เจ้าบ้านสกุลหานกล่าวอกีว่า "และข้าไม่เพียงจะพาคนไปด้วยหลายๆ คน 

ยังต้องเลือกคนท่ีหน้าตาดีด้วย" กล่าวพลางกวาดสายตาพินิจดวงหน้า 

ของอาเหม่า น�้าเสียงพลันอ่อนลงไม่น้อย "อาเหม่าเองก็โดดเด่น ทั้งยัง 

อ่อนโยน"

อาเหม่าก้มหน้างุดกว่าเดิม 

หานฮูหยินกล่าวขึ้นด้วยน�้าเสียงเย็นชาทันที "นายท่านควรออกไป

พบคนที่นัดหมายได้แล้ว"

เจ้าบ้านสกุลหานมองร่างบางอีกหลายครั้งก่อนออกไป แรกแย้ม 
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ดจุบุปผา ใกล้จะได้เวลาเด็ดแล้ว เขาอารมณ์เบกิบาน กล่าวสัง่ว่า "จรงิสิ 

ไปตามพ่อบ้านมาด้วย"

อาเหม่าทีอ่ยากอยู่ห่างๆ เจ้าบ้านสกุลหานได้ยินก็รบีออกไปตามคน

ทนัท ี เมือ่ว่ิงมาถึงกลางทางจงึนึกขึน้ได้ว่าคนทีต่นเองต้องไปเรยีกคอืเซีย่ฟ่ัง 

นางยิ่งกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ทว่าเมื่อชั่งใจแล้วก็รู้สึกว่าไปตามพ่อบ้าน 

คนใหม่นั้นนางน่าจะสบายใจกว่า

นางถามบ่าวรบัใช้ระหว่างทางจนรูว่้าเซีย่ฟ่ังอยู่ทีใ่ด ก่อนจะสาวเท้า

เดินเร็วๆ จนถึงห้องเก็บของ เอ่ยถามบ่าวรับใช้ท่ีอยู่หน้าประตูจนได้รับ 

ค�าตอบว่าเขาอยู่ด้านในแล้ว นางจงึกล่าวขอบคณุ ก่อนเดนิเข้าไปเรยีกเขา

ครูห่น่ึงเซีย่ฟ่ังก็ออกมาจากห้องเก็บของ ในมอืยังมบีญัชรีายชือ่ของ

ห้องเก็บของอยู่ เมือ่เห็นอาเหม่าแล้วเขาก็ประหลาดใจเลก็น้อย บรุุษหนุ่ม

กล่าวขึน้อย่างสภุาพ "แม่นางอาเหม่ามกิีจอนัใดหรอื"

"นายท่านให้ท่านตามไปหาท่านฉินด้วยเจ้าค่ะ"

"ข้ารู้แล้ว" เซี่ยฟั่งก้มมองบัญชีรายชื่อ ก่อนปิดลงแล้ววางบนโต๊ะ 

และออกไปพร้อมกับนาง

ในห้องเก็บของมพีวกของก�านลั หยูกยา และของใช้ในชวิีตประจ�าวัน

ในคฤหาสน์ เนือ่งจากพ้ืนทีห้่องกว้างขวางจงึมบีรเิวณท่ีสกปรก อาเหม่า 

เห็นหน้าผากของเขามีใยสีขาวเกาะคล้ายใยแมงมุม นางชั่งใจครู่หน่ึง  

ไม่รู้ว่าควรบอกหรือไม่

เซี่ยฟั่งสังเกตเห็นสีหน้าของนางจึงเอ่ยถาม "มีอะไรหรือ"

อาเหม่าจึงชี้ไปที่หน้าผากของเขา ด้วยไม่สะดวกจะชี้เข้าไปใกล ้

หน้าผากของเขานัก นางจึงชี้มาที่หน้าผากของตนเอง "ตรงน้ีมีหยากไย่
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เจ้าค่ะ"

เซี่ยฟั ่งยกมือปัดตามต�าแหน่งท่ีนางบอก อาเหม่ารีบโบกมือ 

บอกอีกต�าแหน่ง "อยู่ทางนี้ ตรงนี้"

เขาเปลีย่นไปเชด็อีกต�าแหน่งหน่ึง ในทีส่ดุก็เชด็ออก เซ่ียฟ่ังหัวเราะ 

"เห็นทีห้องเก็บของนี้คงไม่ได้ถูกท�าความสะอาดจริงจังเท่าที่ควร หน้าท่ี

ท�าความสะอาดห้องเก็บของนีเ้ป็นของใครกัน"

อาเหม่าไม่อยากเอ่ยปากล่วงเกินคน แต่ก็ไม่อาจโกหกเขาว่าตนไม่รู้ 

จงึไม่ปรปิากค�าออกมา

เซี่ยฟั่งจึงพูดขึ้น "เจ้าบอกมาเถอะ ข้าไม่ลงโทษคนผู้นั้นหรอก  

เพียงแค่จะให้เขาใส่ใจกว่านี้ อย่าได้หละหลวมเป็นอันขาด ข้าเอง 

ก็เพ่ิงทยอยจดัการงานในเรอืน ยังมส่ีวนทีไ่ม่เข้าใจอกีมาก อย่างไรก็ต้อง 

ให้พวกเจ้าช่วยแนะน�า"

วาจาสุภาพและไม่ยกตนข่มท่านของเซี่ยฟั ่ง หน�าซ�้าการท�า 

ความสะอาดก็เป็นหน้าท่ีของบ่าวรับใช้อยู่แล้ว เมื่อใคร่ครวญดูอาเหม่า

จึงยอมบอกชื่อคนแก่เขาในที่สุด 

เซี่ยฟั่งขานตอบ "เข้าใจแล้ว ขอบคุณแม่นางอาเหม่ามาก"

"มต้ิองขอบคณุหรอก อย่างไรท่านก็เป็นพ่อบ้าน ส่วนข้าก็เป็นสาวใช้"

"ก็ล้วนเป็นคนเหมือนกัน และเป็นบ่าวเช่นเดียวกัน"

อาเหม่าเหน็เขากล่าวได้อย่างปลงตก ก็แทบอยากโพล่งถามเขาว่า

เหตุใดจึงลดตัวมาเป็นบ่าวรับใช้เช่นน้ี พฤติกรรมของเขาดูอย่างไรก็มิใช่

หมอนปักลาย*
* หมอนปักลายเป็นค�าอุปมาท่ีหมายถึงภายนอกดูดีแต่ความจริงไม่มีความรู้ความสามารถ เหมือนกับ 
หมอนปักลายที่ภายนอกดูงดงาม แต่ภายในมีเพียงนุ่น
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ทว่าชีวิตคนอยู่บนโลก น้อยเรื่องดีกว่ามากเรื่อง อาเหม่าจึงมิได ้

ถามออกไป นางเดินออกจากห้องเก็บของพร้อมกับเขา ก่อนจะไปรวมตวั

กับบ่าวรับใช้คนอื่นๆ เพื่อมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์สกุลฉิน
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3

เจ้าบ้านสกุลฉินอาศัยอยู่ในคฤหาสน์บนเขาชานเมือง เมื่อรถม้า

ออกจากตัวเมืองถนนหนทางก็ค่อนข้างล�าบาก รถม้าโคลงเคลง คนที่ 

เดินเท้าก็ไม่สบาย

แสงแดดเริ่มแรงจนแผดเผาผืนดิน บ่าวรับใช้ท่ีไร้เกราะก�าบัง 

ต่างทั้งร้อนและเหนื่อย รถม้าที่อยู ่ด้านหน้าเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็ว  

บ่าวรับใช้ที่อยู่ด้านหลังก็ย่ิงติดตามล�าบาก วิ่งอยู่ระยะหนึ่งเสี่ยวลิ่ว 

ก็เช็ดเหงื่อบนใบหน้า แสนจะอิจฉาริษยา "เหตุใดพ่อบ้านจึงได้นั่งในรถ

กับนายท่าน ช่างไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย"

ชุ่ยหรงหัวเราะเสียงเบา "เจ้าเก่งนักก็ไปเป็นหลานของท่านฉินดูสิ"

เส่ียวลิว่น่ิงอึง้ ในใจจงึย่ิงขุน่เคือง "ลุงอะไรกัน เป็นลุงแต่กลับมองดู

หลานชายเป็นพ่อบ้าน เป็นบ่าวรบัใช้เฉยๆ หรือ"

"เรื่องน้ีเจ้าไม่เข้าใจแล้ว เรียกท่านลุงคร้ังหน่ึงก็สนิทกันคร้ังหนึ่ง  
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แต่เรียกสองครั้งก็ไร้ความรู้สึกแล้ว ซ�้ายังมิใช่เครือญาติกันอยู่แล้ว หาก

ท่านฉินจะช่วยเขา เจ้าคิดว่าฉินฮูหยินกับคุณชายฉินจะไม่ร้อนรนหรือ 

ทะเลาะกับคนในบ้านเพื่อคนนอกคนเดียว ท่านฉินก็มิใช่คนโง่"

บรรดาบ่าวล้วนถูกแดดแผดเผาจนหงุดหงิดเดือดดาลในใจ แต่ก็ 

รู ้สึกว่าเรื่องน้ีไม่ไร้เหตุผลเสียทีเดียว เมื่อคิดได้ว่าหลังจากเจรจากับ 

เจ้าบ้านสกุลฉินเรียบร้อยแล้ว พ่อบ้านก็ยังเป็นพ่อบ้าน เป็นบ่าวรับใช้ 

เช่นเดียวกัน มิได้สูงส่งกว่าเขา จึงรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างแล้ว

อาเหม่ามองเสี่ยวลิ่ว รู้ว่าเขาคิดอะไร พ่อบ้านเซี่ยหน้าตางามสง่า 

จนสาวใช้ในคฤหาสน์ล้วนกล่าวถึงคนผูน้ีไ้ม่ขาดปาก ท�าให้เสีย่วล่ิวทีน่บัว่า

หน้าตาพอใช้จนทุกคนยกยอปอปั้นมาก่อนหน้านั้นพลอยหมดสง่าราศี  

เป็นธรรมดาที่เขาจะไม่พอใจ แต่ก็ไม่มีความจ�าเป็นที่เขาต้องกล่าววาจา

เช่นนี้

อย่างไรขอบเขตอ�านาจท่ีพ่อบ้านสามารถควบคุมพวกเขาได้นั้น 

ก็กว้างขวางมากนัก

เดินทางอยู่อีกครึ่งชั่วยาม* ในที่สุดก็ถึงคฤหาสน์สกุลฉิน เจ้าบ้าน

สกุลหานพาบ่าวรับใช้หลายคนเข้าไป 

เจ้าบ้านสกุลฉินที่ได้รับรายงานแล้วจึงออกมา เพ่ิงจะเห็นเซี่ยฟั่ง 

เขาก็เดนิหน้าเข้าไปจบัมอื ก่อนถอนใจหนักๆ คร้ังหน่ึง "หลานเซีย่ เป็นเจ้า

จรงิหรอื เมือ่คนืเจ้าส่งจดหมายจากสกุลหานมา ข้ายังนกึว่าเป็นพวกต้มตุน๋

เสียอีก"

เซีย่ฟ่ังดงึมอืคนือย่างเนิบช้า แล้วประสานมอืค�านับเขา "ให้ท่านลงุฉนิ

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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เป็นห่วงแล้ว"

เจ้าบ้านสกุลฉนิถอนใจอกีครัง้ "เหงิโจวไกลจากเมอืงเชว่ียโจวมาก 

ข้ากับบิดาเจ้าก็หลายปีกว่าจะเจอกันคร้ังหน่ึง จากกันคร้ังสุดท้าย 

เมื่อสามปีก่อนแล้ว...สามปีมานี้ เจ้านั้นโตข้ึนไม่น้อยเลย ย่ิงโตก็ย่ิง 

เหมือนบิดาเจ้า"

เห็นเซี่ยฟั ่งแย้มย้ิมบาง เจ้าบ้านสกุลฉินจึงเพ่ิงได้สติ ก่อนจะ 

กล่าวด้วยความกลุ้มใจ "เป็นข้าไม่ดีเอง พูดถึงเรื่องที่ท�าให้เจ้าเศร้าใจ 

อีกแล้ว เพียงแต่สองปีมาน้ีเจ้าเองก็ไม่ได้มาหาข้า แต่เหตใุดกลบัไปอยู่ที่

สกุลหานเสียก่อนได้"

"พูดแล้วเรื่องยาว" เซี่ยฟั่งเอ่ยตอบอย่างราบเรียบ "สองปีก่อน 

บดิามารดาจากไป ข้าก็ออกจากเชว่ียโจว แต่ยังไม่ได้ท�าอนัใด จนกระทัง่

ครึ่งเดือนก่อนได้พบนายท่านหาน ข้ากับนายท่านสนทนากันถูกคอ  

จึงได้ตามนายท่านหานไปสกุลหาน ทั้งยังได้งานที่ช่วยให้อิ่มท้อง"

"งานอะไรหรือ"

"พ่อบ้านขอรับ"

ความขุ ่นเคืองฉายผ่านนัยน์ตาของเจ้าบ้านสกุลฉินวูบหน่ึง  

เจา้บา้นสกลุหานอยากเอ่ยแทรกเพือ่แก้ตา่งให้ตนเอง ทนัใดนัน้กม็ีเสียง

เนิบช้าดังมาจากอีกทางเสียก่อน "เป็นพ่อบ้านออกจะดี ได้เป็นพ่อบ้าน 

สกุลหานก็ไม่นบัว่าเป็นพ่อบ้านแล้ว"

อาเหม่าที่ยืนอยู่อีกทางได้ยินแล้วก็มองไปยังต้นเสียง นางเห็น 

เด็กหนุ่มอายุสิบหกสิบเจ็ดคนหนึ่งก้าวเข้ามาช้าๆ เขาหันไปมองใบหน้า

สง่างามหมดจดของเซี่ยฟั่งแล้วกลับสะท้อนแววรังเกียจออกมา ก่อนท่ี 
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เขาจะเดนิเข้าไปยืนข้างเจ้าบ้านสกุลฉนิ เอ่ยเรยีก 'ท่านพ่อ' แล้วกล่าวว่า 

"สองปีน้ีพ่ีเซี่ยไม่เคยมาหาท่าน วันนี้ที่เขามาเหิงโจวก็เพราะว่ามีธุระ  

ทั้งยินดีที่จะเป็นพ่อบ้านเอง ท่านพ่อก็อย่าได้เป็นห่วงเขานักเลย"

ถ้อยค�าเย็นชาน้ีท�าให้อาเหม่าพลันรู ้สึกว่าเมื่อครู่ชุ ่ยหรงพูดถูก  

แม้เจ้าบ้านสกุลฉินอยากจะช่วยเขา แต่มีหรือที่ฉินฮูหยินกับคุณชายฉิน

จะไม่ร้อนใจ

เซีย่ฟ่ังหนัไปทกัทายเขา ก่อนกล่าวกับเจ้าบ้านสกุลฉิน "ทีข้่ามาวันนี้

เพราะมธุีระจรงิ เมือ่วานข้าได้บอกกล่าวท่านคร่าวๆ ในจดหมายแล้ว"

"เรื่องนี้..." 

เจ้าบ้านสกุลฉนิเอ่ยยังไม่ทนัจบจู่ๆ  เจ้าบ้านสกุลหานก็เอ่ยแทรกขึน้ 

"เรื่องนี้ยังต้องเจรจากันอย่างละเอียด ถ้าอย่างไรเจ้ากับพวกเส่ียวล่ิว 

ก็ออกไปก่อน ข้าจะคุยกับลุงฉินของเจ้าดู"

เซี่ยฟั่งอยู ่ด ้วยเช่นน้ี เจ้าบ้านสกุลฉินไม่มีทางกล่าวออกมา 

อย่างเต็มปากเต็มค�าแน่นอน เจ้าบ้านสกุลหานย่อมเข้าใจเหตุผลนี้  

หลานชายในนามท่ีมิได ้ เ ก่ียวข ้องกันทางสายโลหิต ถึงเวลาน้ี 

ก็ไม่มีประโยชน์นักแล้ว ทว่าหนี้น�้าใจแต่หนหลังยังอยู่ เรื่องที่เหลือ 

เขาก็ไม่เป็นกังวล

เซี่ยฟั่งขานรับแล้วถอยออกไป ฉินโหยวเห็นเขาออกไปก็ไล่ตาม 

ไปด้วย เดินถึงเรือนส่วนหน้าจึงเรียกเขาไว้ได้ ยังไม่ทันเอ่ยปากก็เห็น 

บ่าวรับใช้สามคนของสกุลหานออกมาด้วย เขาเหลียวมองรอบหน่ึง  

ก่อนกล่าวกับเซี่ยฟั่ง "อย่าได้มาที่สกุลฉินอีก"

"ได้"
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ฉินโหยวท่ีรอการปฏิเสธด้วยถ้อยค�าผรุสวาทคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่าย 

จะกล่าวว่า 'ได้' อย่างง่ายดาย เขารบีต้อนค�าพูดทัง้หมดทีอ่ยู่ในใจตนเอง

กลับลงคอทันที ท่าทีของเซี่ยฟั ่งท�าเอาเขากลุ ้มใจ ทว่าท�าได้เพียง 

ยืนเดือดดาลเป็นขอนไม้อยู่กับที่เท่านั้น

เซีย่ฟ่ังเอ่ยถามด้วยรอยย้ิม "คุณชายฉินยังมอีะไรจะกล่าวอกีหรือไม่"

ฉินโหยวไร้ค�าจะกล่าว จึงตอบอย่างฉุนเฉียว "ไม่มี!"

เซี่ยฟั่งยิ้มจนตาหยี นุ่มนวลอ่อนโยน

คุณชายฉนิก�าลงัจะกลบัไป ทันใดน้ันท่ีสวนด้านหลังก็มเีสียงค�าราม

ของม้าดังขึน้ หน่ึงอาชาคลุม้คลัง่ พาให้ม้าตวัอืน่ตืน่ตกใจจนแผดเสียงร้อง

ไปด้วย คอกม้าราวกับเข่ือนก้ันน�า้ทีถู่กคลืน่น�า้เชีย่วกราก ซดัโถมจนแทบ

พังทะลกัออกมา

ฉินโหยวว่ิงไปทางน้ันทันที เซี่ยฟั ่งลังเลเล็กน้อย เมื่อนึกได้ว่า 

คนบังคับรถม้าสกุลหานน่าจะยังอยู่ที่นั่น จึงเร่งฝีเท้าตามไปด้วย

เดิมทีอาเหม่าท่ีไม่ชอบจุ้นจ้านเรื่องใครไม่ได้อยากไปดูสักนิด  

ใครจะคิดว่าตนเองจะถูกชุ่ยหรงที่อยากรู้อยากเห็นคว้ามือแล้วดึงนาง 

ไปทางนั้นด้วย

คอกม้าอยู่ด้านหลังของคฤหาสน์สกุลฉิน อยู่ห่างจากตัวคฤหาสน ์

ออกไปไม่ไกล พวกฉนิโหยวอยู่เรอืนส่วนหน้าของคฤหาสน์ ทัง้ยังวิง่ได้เรว็ 

จึงไปถึงก่อนบรรดาผู้คุ้มกันครู่หนึ่ง

ภายในคอกม้าม้าตัวนั้นก�าลังว่ิงพล่านอย่างคลุ้มคลั่ง พุ่งซ้าย 

ชนขวา กระแทกเสาคอกม้าจนสั่นสะเทือน แม้มันจะหัวแตกเลือดอาบ

อย่างไร แต่ก็ยังไร้วี่แววจะหยุด
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ฉินโหยวจะตรงเข้าไปห้าม กลับถูกบ่าวรับใช้ท่ีดูแลคอกม้าดึงร่าง

เอาไว้ พร้อมละล�่าละลักร้องห้าม "ม้าตัวนั้นเป็นของสกุลหาน คุณชาย 

อย่าไปขอรับ ระวังมันจะเตะท่าน!"

เซี่ยฟั่งขมวดคิ้วมุ่น พินิจมองม้าอย่างละเอียด ม้าตัวนั้นเป็นของ 

สกุลหานจริงๆ เขาย่างสามขุมเข้าไป หวังสยบม้าที่ก�าลังคลุ้มคลั่ง ทว่า 

ม้าขาดสตไิปแล้ว จงึยากจะรบัมอื เขาไม่รบีร้อน รอดอูยู่ครู่หนึง่ ในท่ีสดุ 

ก็หาโอกาสได้ เขากระโดดดีดร่างขึน้ไปอยู่บนหลงัม้าแล้วคว้าสายบงัเหียน

ม้าอาละวาดจนควบคุมไม่อยู่ จึงไม่รู้สึกแม้กระทั่งความเจ็บปวด  

มนัสะบดัคนท่ีอยู่บนหลงัอย่างบ้าระห�า่ หมายเหว่ียงเขาให้ตกลงมาให้ได้

อาเหม่าเหน็แล้วอกสัน่ขวญัผวา นางกระวีกระวาดดงึแขนเสือ้ของ

ฉนิโหยวพร้อมถาม "ผูคุ้้มกันเรอืนท่านเล่า"

ฉินโหยวมีสีหน้าซีดเผือด พอนางเอ่ยถามแล้วจึงหันไปตะคอก 

คนเลี้ยงม้า "ผู้คุ้มกันเล่า ตายกันหมดแล้วหรือไร!"

ยามน้ีเซีย่ฟ่ังออกแรงกระชากสายบงัเหียนอย่างแรงโดยไม่สนใจว่า

ม้าอาจได้รบับาดเจบ็เพ่ิมขึน้หรอืไม่ เมือ่ม้าได้รบัความเจบ็ปวดมนัก็ค�าราม

เสยีงยาวครัง้หนึง่ และเนือ่งจากเหน็ดเหน่ือยมากแล้วมนัจงึค่อยๆ สงบลงได้

ในที่สุด ยามนั้นผู้คุ้มกันคฤหาสน์สกุลฉินก็เพ่ิงมาถึงพอดี จึงรีบเข้าไป 

ล้อมม้าไว้

เซี่ยฟั่งพลิกร่างลงจากหลังม้า บนหน้าผากและอาภรณ์ชื้นไปด้วย

เหงื่อ เขาหยุดฝีเท้าหอบหายใจ สีหน้าซีดขาว

อาเหม่าเป็นคนละเอยีดรอบคอบเสมอ นางสงัเกตเห็นถึงความผดิปกติ

ของเซี่ยฟั่ง จึงรีบก้าวเข้าไปถาม "พ่อบ้าน ท่านเป็นเช่นไรบ้าง"
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เซีย่ฟ่ังขมวดค้ิวส่ายหน้า เพียงแค่ก�ามือท้ังสองข้างแน่นเหมอืนกับ...

ทนัใดน้ันอาเหม่าก็เข้าใจ นางคว้ามอืของเขามาพลิกด ูก็พบว่าฝ่ามือใหญ่

ทัง้สองข้างนัน้ถลอกจนเลอืดออกเนือ่งจากเสียดสีกับสายบงัเหียน

ฉินโหยวร้องอุทานด้วยความตกใจ "เลือด! เลือด! พี่เซี่ยบาดเจ็บ!"

เซี่ยฟั ่งมองอีกฝ่ายแวบหนึ่ง ฉินโหยวอ้าปากจะโหวกเหวกต่อ 

ชะงักกึกทันที อาเหม่าเอ่ยถามเขา "คุณชายฉิน เรือนท่านมีหมอหรือไม่"

"มีๆ"

"เช่นนั้นพวกเราไปหาเขากัน"

"วันนี้เขาไม่อยู่ ออกไปข้างนอกแล้ว"

แม้แต่อาเหม่าที่นิสัยอ่อนโยนก็ยังเกือบหลุดปากต่อว่าฉินโหยวไป 

นางเหลยีวมองโดยรอบ แล้วก็ย่างสามขมุไปในพงหญ้า นัง่ลงถอนหญ้ามา

หน่ึงก�ามอื ขณะเดินย้อนกลบัมาก็น�าหญ้าในมอืเข้าปากเคีย้วไปด้วย

กลิ่นเขียวของหญ้าฉุนจนคอของนางขมฝาด ท�าได้เพียงอดทนกับ

กลิ่นจนเคี้ยวแหลกแล้ว นางก็คายออกมาพอกบนฝ่ามือของเซี่ยฟั ่ง  

หยิบผ้าเช็ดหน้าจากอกเสื้อ พันแผลบนมือข้างหนึ่งไว้ ทว่าผ้าเช็ดหน้า 

มีเพียงผืนเดียว ไม่รอให้นางเอ่ยปาก ชุ่ยหรงที่ตระหนกตกใจจนน่ิงอึ้ง 

อยู่อีกทางก็รีบยื่นผ้าเช็ดหน้าของตนเองให้เขาพันแผล

บาดแผลท่ีพอกยาสมุนไพรแล้วปวดแสบเสียย่ิงกว่าเมื่อครู่ ทว่า 

มันกลับมีฤทธ์ิในการห้ามเลือดอย่างดีเย่ียม ยามนี้เลือดก็หยุดไหลแล้ว 

อีกทั้งความเจ็บปวดก็ค่อยๆ ทุเลาลง

"ท�าเช่นนี้ไปก่อนแล้วกัน รอกลับเข้าเมืองแล้ว ท่านค่อยไปท่ี 

ร้านขายยา" เน่ืองจากอาเหม่าเคี้ยวหญ้าไปเป็นก�าราวกับวัว เศษและ 
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น�้าของหญ้ายังหลงเหลือค้างอยู่ในปาก รสขมเฝ่ือนจนล้ินชา นางยกมือ

ปิดปากกล่าวอย่างยากล�าบาก "ข้าขอไปบ้วนปากก่อน..."

กลิ่นเขียวสดของหญ้าคละคลุ้งเกินไป จนมีกลิ่นโชยออกมาด้วย 

แม้กระทั่งยามที่นางพูดจา ฉินโหยวมองอาเหม่าท่ีว่ิงออกไป ไม่รู้จะท�า

สหีน้าอย่างไรด ี "สาวใช้คนนีส้ขุุมด.ี..ไยในเรอืนข้าจงึไม่มสีาวใช้ท่ีคล่องแคล่ว

เช่นนี้บ้าง"

ฉนิโหยวกล่าวพึมพ�า เขาเหลอืบมองเซีย่ฟ่ัง เมือ่เล่ือนสายตาลงมอง

ฝ่ามอืของอกีฝ่ายแวบหน่ึงแล้วก็มไิด้ปรปิากใดๆ ก่อนจะผละไปดมู้าของ

สกุลหาน

ม้าสงบลงแล้ว มนันัง่กับพ้ืนพิงเสาพลางอาเจยีนฟองน�า้ลายสขีาว

ออกมา เมื่อฉินโหยวส�ารวจอย่างละเอียดแล้วจึงหันไปกล่าวกับเซี่ยฟั่ง  

"ม้ากินของไม่สะอาดเข้าไป เพียงแต่ไม่รู ้ว่าของนี้เป็นมันกินเองหรือ 

มีคนจงใจป้อนมัน แต่พิษน้ีไม่ถึงขั้นเอาชีวิตมัน พอฤทธ์ิยาเจือจาง 

มันก็หายคลุ้มคลั่งแล้ว"

เสี่ยวลิ่วขนลุกชัน "นี่ถ้าตอนนั้นนายท่านอยู่บนรถ ก็คง..."

"ชู่!" ชุ่ยหรงถลึงตาจ้องเขา "พูดไม่เป็นมงคล ฟังแล้วเหมือนมีคน

ปองร้ายนายท่าน"

เสีย่วลิว่เพ่ิงรูตั้วว่าตนเองกล่าวค�าเป็นลางร้ายไปจงึรบีหุบปากทนัที 

เซี่ยฟั่งเหลือบตาข้ึนมอง คล้ายก�าลังครุ่นคิด ก่อนกล่าวว่า "พวกเจ้า 

ไปรายงานนายท่านก่อน เดี๋ยวข้าขอดูที่นี่อีกที"

เสี่ยวลิ่วกับชุ่ยหรงพอได้ยินเช่นนั้นก็ไม่อยากอยู่ต่อ ต่างพากัน 

วิ่งออกจากคอกม้าไป
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รอพวกเขาออกไปไกลแล้ว เซีย่ฟ่ังจงึเอ่ยปาก "ม้าถูกพิษอะไรหรอื"

"เหมือนจะไม่ใช่หญ้าพิษที่ปนมากับหญ้าของม้าโดยไม่ทันระวัง 

ต้องเป็นพิษที่มีคนเจตนาป้อน เพราะฉะนั้น...คนผู้น้ันต้องเป็นคนที่ม้า 

คุ้นเคย มิฉะนั้นมันคงไม่ยอมกิน ม้าเป็นสัตว์ฉลาด มันไม่โง่ ถ้าเจ้า 

อยากตามหาคนที่วางยาพิษ หาจากในกลุ่มคนใกล้ชิดก็ได้เรื่องแล้ว"  

ฉินโหยวผ่อนน�้าเสียงเนิบช้า ไร้ซึ่งความแข็งกร้าวอย่างก่อนหน้านี้  

"มือเป็นอะไรมากหรือไม่"

เซีย่ฟ่ังก้มมองฝ่ามอืตนเอง โลหติผสมปนเปกับสขีองหญ้าสมนุไพร

จนกลายเป็นสม่ีวงด�าแปลกประหลาด ราวกับเขาเป็นคนทีถู่กยาพิษ

"ไม่เป็นไร ข้าขอกลับไปโถงใหญ่ก่อน"

"ได้" ขาดค�าฉินโหยวก็เรียกเขาอีก พลางเอ่ยถาม "เอ่อ เดี๋ยวก่อน  

สาวใช้คนเมือ่ครูน้ี่ชือ่อะไร"

เซีย่ฟ่ังน่ิงงันเลก็น้อย เขามองประกายทีฉ่ายในดวงตาของเดก็หนุ่ม

ก่อนเอ่ยตอบ "อาเหม่า"
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4

เน่ืองจากเซีย่ฟ่ังยังมไิด้รายงานเรือ่งทีม้่าอาละวาดเพราะถูกคนวางยา

กับเจ้าบ้านสกุลหาน จึงท�าให้เจ้าบ้านสกุลหานที่กลับเรือนมานั้น 

ยังมีอารมณ์คุยสนุกอยู่กับหานฮูหยิน

หลังจากสองสามีภรรยาสนทนากันครู่หนึ่งแล้ว เจ้าบ้านสกุลหาน

จึงกล่าวว่า "เซี่ยฟั่งคนนั้นใช้งานได้"

หานฮูหยินที่ก�าลังจุดเครื่องหอมอยู่เอ่ยถามข้ึน "ไยจู่ๆ ท่านจึงพูด

เช่นนี้"

เจ้าบ้านสกุลหานเอนกายหลบัตาพักผ่อนบนตัง่พลางตอบ "ข้าไปที่

สกุลฉนิมาแล้ว ตะล่อมถามท่านฉนิทางอ้อมไปหลายเรือ่ง เร่ืองทีเ่ซีย่ฟ่ัง 

บอกก็มใิช่เรือ่งโป้ปด ตัวเขากับฐานะตระกูลของเขาล้วนเป็นความจรงิ"

มือของหานฮูหยินที่จุดเครื่องหอมชะงักกึก นางสงสัย "สรุปคือ 

เรือ่งซือ้ทีด่นิเป็นเพียงข้ออ้าง เรือ่งสบืข่าวต่างหากทีเ่ป็นจดุประสงค์ทีแ่ท้จริง
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ของท่านอย่างน้ันหรอื"

เจ้าบ้านสกุลหานกล่าวกลั้วหัวเราะ "เรื่องซื้อท่ีดินก็เป็นเรื่องจริง  

การสืบข่าวก็จริง เพราะเป็นพ่อบ้าน อย่างไรก็ต้องหาคนท่ีฉลาดเฉลียว

และไว้ใจได้มิใช่หรือ"

"ในเมื่อท่านตั้งใจรับเขาไว้อยู่แล้ว เช่นนั้นเร่ืองที่พูดว่าเก็บเขา 

กลบัมาต่อหน้าพวกบ่าวรบัใช้ตอนเช้า ช้าเร็วก็ต้องลือถึงหขูองเขา น่ากลัว

เขาจะผูกใจเจ็บ"

"ข้าจงใจให้เขาได้ยินอยู่แล้ว" น�า้เสียงของเขาเย็นชา "อย่างไรเมือ่ก่อน

เขาก็เป็นคุณชาย ทว่าเมื่อเข้าสกุลหานเราแล้วก็ต้องลบความทะนง 

ในตวัเขาให้หมดสิน้เสยีก่อน ให้เขาเข้าใจว่าบ่าวรับใช้ก็คือบ่าวรับใช้ ไม่ว่า 

ในอดีตเขาจะเคยมีหน้ามีตาเพียงใดก็ต้องตั้งใจท�างานให้กับสกุลหาน 

เพราะข้าหานโหย่วกงเป็นคนเก็บเขากลับมา ให้เขาได้มีที่ซุกหัวนอน"

หานฮหูยินก้มหน้าครุน่คิด ก่อนตอบด้วยรอยย้ิม "ก็จริง พ่อบ้านของ

สกุลหาน เมือ่อยู่ข้างนอกก็แทบมสีถานะเป็นเจ้านายคนหนึง่แล้ว ฐานะนี้

เขามิอาจรงัเกียจได้ หากยงัถือสาท่ีนายท่านมองเขาเช่นนี ้ ไปจากท่ีนีเ่สยี 

ก็สิ้นเรื่อง แต่เพราะเขาตกต�่ามาถึงสองปีก็ยังไม่ได้ดิบได้ดี คงตัดใจ 

มิได้หรอกกระมัง"

เจ้าบ้านสกุลหานก็คดิเช่นนี ้ จะรบัคนคนหนึง่ไว้ใช้งานก็ต้องให้เขา 

เชือ่ฟังตนก่อน ซึง่จะให้คนคนหน่ึงเชือ่ฟัง ก็ต้องท�าลายทุกอย่างของเขาก่อน 

ไม่ว่าศักดิ์ศรีหรือความทะนงตน ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็น

ก๊อกๆ

ยามน้ีเองเสยีงเคาะประตูเบาๆ ก็ดงัข้ึน เงาร่างทีส่ะท้อนบนกระดาษ
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หน้าต่างดูยืดยาวสูงใหญ่

"นายท่าน"

หานฮหูยินยังไม่คุน้กับเสยีงของเซีย่ฟ่ัง ทว่าบ่าวรบัใช้ทีเ่พ่ิงถูกรับเข้า

คฤหาสน์ในระยะน้ีก็มีเพียงเซี่ยฟั่ง ฉะนั้นจึงพอเดาได้ว่าเป็นเขา นาง 

มองไปทางสามีก็เห็นอีกฝ่ายลืมตาขึ้นพลางขานตอบ "เข้ามา"

ครู่หนึ่งประตูก็ถูกเปิดออก เซี่ยฟั่งก้าวเข้ามาอย่างเนิบช้า ไม่รอ 

ให้เขาได้ค�านับ เจ้าบ้านสกุลหานก็ย่ืนมือร้ังไว้กลางอากาศ กล่าวด้วย 

รอยย้ิม "ลงุฉนิเจ้าตกลงขายท่ีดินให้ข้าครัง้น้ี ล้วนเพราะความดคีวามชอบ

ของเจ้า"

"เป็นเพราะท่านลุงฉินเห็นแก่นายท่านหรอกขอรับ" เซี่ยฟั่งไม่รับ

ความดีความชอบแม้แต่น้อย ยังกล่าวอีกว่า "ท่ีเซี่ยฟั่งมา เพราะมีเร่ือง 

จะรายงานนายท่าน"

เขาไม่รับความดีความชอบ เจ้าบ้านสกุลหานก็ไม่ฝืนใจ ก่อน 

เอ่ยถามขึ้น "มีเรื่องอะไรหรือ"

"วันน้ีม้าท่ีเทยีมรถของนายท่านเกิดคลุม้คลัง่ หลงัจากผูรู้ต้รวจสอบแล้ว

ก็พบสาเหตุขอรบั"

เจ้าบ้านสกุลหานที่ฟังนัยแฝงออกนิ่งอึ้งไปทันที "เจ้าว่ามา"

เซี่ยฟั่งเล่า "มีคนวางยาม้าจนท�าให้มันอาละวาดชั่วคราว ตอนนี ้

ข้ายังสืบไม่ได้ว่าคนผู ้น้ันเป็นใคร นายท่านโปรดให้เวลาข้าสืบหา 

สักสองสามวันเถิดขอรับ ส่วนม้าตัวนั้นข้าได้ให้คนขังไว้ในคอก แล้วก็ 

ซื้อม้าตัวอื่นมาแทน หากพรุ่งนี้นายท่านต้องออกไปข้างนอก ก็ไม่ต้อง 

เป็นห่วงว่าจะไม่สะดวกเลยขอรับ"
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ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ล้วนจัดการได้เรียบร้อย ไม่ให้เจ้าบ้าน 

สกุลหานและหานฮูหยินต้องพะวง แม้กระทั่งความพร่ันพรึงท่ีเกิดจาก 

เรื่องม้าคลุ้มคลั่งก็พลอยน้อยลงสามส่วน

เจ้าบ้านสกุลหานไว้ใจเขามากข้ึนอกีนดิ แต่สหีน้ากลบัไม่ยอมเปิดเผย 

เขาเพียงแค่กล่าวอย่างเรยีบเฉย "อย่าแหวกหญ้าให้งตูืน่ หากสบืหาคนร้าย

ได้แล้ว ก็พาเขามาพบข้าก่อน อย่าเพ่ิงส่งตวัให้ทางการ"

แววตาของเซีย่ฟ่ังสัน่วูบชัว่ขณะ ขานรบัเสยีงหน่ึงก็ออกจากเรอืนไป

อาทิตย์ยามฤดูร้อนอบอ้าว ม่านราตรีท่ีเพ่ิงปกคลุมลงมาก็มิอาจ 

ไล่ความร้อนระอใุห้หายไป หมอกสขีาวคล้ายไอทีล่อยวนอยู่ในห้องอาบน�า้

ครอบคลุมคฤหาสน์สกุลหาน อบอวลไม่จางหาย

อีกฟากหนึ่งของระเบียงยาวเป็นสวนดอกไม้ เดินต่อไปก็คือ 

ภูเขาจ�าลอง อีกสิบกว่าก้าวต่อมาก็จะเห็นบ่อปลา พอเขาเดินถึง 

บริเวณบ่อปลาแล้วจึงรู้สึกเย็นสบายขึ้นมาบ้าง

เซีย่ฟ่ังผ่อนฝีเท้าให้ช้าลง อยู่ในพ้ืนท่ีเย็นสบายเช่นนีย่้อมผ่อนคลาย

อารมณ์และความคิดได้มากกว่า ไม่ท�าให้ความคิดขดกันจนเป็นปม 

อยู่ในหัว

"พ่อบ้านเซี่ย"

น�้าเสียงใสกังวานเสนาะหูราวกับมีน�้าเย็นหยดหน่ึงหยดรดหัวใจ 

ในค�่าคืนฤดูร้อนดังขึ้น เสียงน้ันช่วยสลายความร้อนรุ ่มทั้งกายใจ 

ให้หายไปในชั่วพริบตา เซี่ยฟั่งมองเบื้องหน้า สาวน้อยอรชรคนหนึ่ง 

ก�าลังเดินถือกะละมังล้างหน้ามาทางเขา น�้าในกะละมังค่อนข้างปร่ิม 
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ท�าให้นางเดินได้ไม่เร็วนัก เซี่ยฟั่งจึงก้าวเข้าไปหานางแล้วถาม "ยกน�้า 

ไปที่เรือนนายท่านกับฮูหยินหรือ"

"อืม" อาเหม่ามองมือของเขา "ท่านไปหาหมอแล้วหรือยัง หมอ 

ว่าอย่างไรบ้าง"

เซีย่ฟ่ังรูส้กึซึง้ใจเลก็น้อย อย่างไรใจของสตรีก็มคีวามละเมยีดละไม

กว่าบรุษุ ยามนีม้อืเขาไม่รูส้กึเจบ็แล้ว แม้แต่เขาเองก็ลมืว่าตนยงับาดเจบ็อยู่ 

เขาจึงตอบไปด้วยรอยย้ิม "ไม่เป็นไรแล้ว หมอบอกว่าพอกหญ้าสมนุไพร 

ได้ทันเวลาและใช้ยาถูกอาการ ซ�้ายังมิได้ล้างสมุนไพรนี้ออก เพียงแค ่

เชด็คราบเลือดสกปรกนอกบาดแผลเท่านัน้ พันด้วยผ้าเนือ้บางก็เรียบร้อย

แล้ว"

อาเหม่าอยากดูให้เห็นกับตาจึงชะโงกหน้าไปมอง เซ่ียฟั่งจึงต้อง

แบมือ อาเหม่าเห็นแล้วจึงเลิกคะย้ันคะยอเขา นางกล่าวด้วยรอยย้ิม  

"เช่นนั้นก็ดี ท่านเพ่ิงมาสกุลหานก็เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีขึ้นแล้ว น่ากลัว 

เหลือเกิน"

"ก็มิได้น่ากลัวอะไร..." เซี่ยฟั่งผ่อนคลายสีหน้าลง เขามองนาง 

พร้อมกล่าวถาม "เจ้าว่าน่ากลัวหรือ"

"ม้าอาละวาดถึงเพียงนั้น ยังไม่น่ากลัวอีกหรือ" อาเหม่ากล่าว

เซ่ียฟั่งรู้สึกว่ามีนัยครึ่งหนึ่งแฝงอยู่ในค�าพูดของนาง เขาเห็นนาง 

ไม่สมคัรใจจะกล่าวต่อ จงึมไิด้ซกัไซ้ ก่อนจะเบีย่งร่างออกแล้วกล่าวกับนาง 

"ยกน�้าไปเถอะ"

อาเหม่ายกน�้าเดินไปทางเรือนฮูหยิน นางหันกลับไปมองเขา ทว่า

เซี่ยฟั่งมิได้หันกลับมา อาเหม่ามีเรื่องอยากบอกเขา ซึ่งก็คือเรื่องที่ม้า
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คลุม้คลัง่ เน่ืองจากนางเคยตดิตามหมอชาวบ้านในหมูบ้่านไปเก็บสมนุไพร

ตั้งแต่เด็ก ฉะนั้นจึงรู้จักสมุนไพรอยู่หลายอย่าง ท่าทางของม้ายามท่ี

อาละวาดนั้นก็เหมือนอาการหลังกินหญ้าพิษชนิดหนึ่งอย่างมาก

ม้าย่อมเผลอกินไปโดยไม่รู้ได้ แต่หญ้าชนิดนั้นมีสีสันประหลาด 

ไม่มีทางที่คนเลี้ยงม้าจะไม่เห็น

ด้วยเหตุนี้เป็นไปได้ว่าจะมีคนเจตนาวางยา...

อาเหม่าท่ีก�าลังจะเดินถึงสุดระเบียงชะงักฝีเท้า ก่อนจะหันร่าง 

กลับไปมอง ทว่าเซี่ยฟั่งก็ไม่อยู่บนระเบียงทางเดินแล้ว

อาเหม่าใช้ความคิดอยู่นาน ท้ายทีสุ่ดก็ไม่ได้ไล่ตามเพ่ือไปบอกเขา

น้อยเรื่องดีกว่ามากเรื่อง...

เมือ่มาถึงหน้าประตหู้อง นางยังไม่ทนัเคาะประตก็ูได้ยินหานฮหูยนิ

กล่าวเสยีงเด็ดขาด "ไม่ได้!"

อาเหม่ารู้มารยาทจึงไม่ได้เข้าไปในทันที ชุ่ยหรงท่ีเฝ้าประตูอยู ่

มองนางแวบหน่ึง แต่ไม่ได้ก้าวเข้ามารบักะละมังไป ครู่หน่ึงท้ังสองก็ได้ยิน

หานฮูหยินกล่าวว่า "อาเหม่าท�างานดี หากท่านอยากมีอ๋ีเหนียง* ส่ีจริง 

อย่างไรก็ห้ามเป็นนาง"

อาเหม่าน่ิงอึง้ เรือ่งทีค่นในเรอืนก�าลงักล่าวกลบัมส่ีวนเก่ียวข้องกับ

นาง

"แล้วเจ้าจะเอาอย่างไร กลางวันนางยังคงเป็นบ่าวรับใช้ กลางคืน 

ถึงจะปรนนิบติัข้าได้เช่นน้ันหรอื ข้าไม่อยากให้นางเอามอืทีท่�างานมาแล้ว

ทั้งวันมาแตะต้องข้าสักนิด สกปรกเกินไป"

* อี๋เหนียง เป็นค�าเรียกขานอนุภรรยา
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หานฮูหยินยืนกรานด้วยความขุ่นเคือง "เอาเป็นว่าข้าไม่ยอม!"

เจ้าบ้านสกุลหานเหน็ว่าคยุกับอกีฝ่ายไม่รูเ้รือ่งแล้วจงึหวัเราะเสยีงเย็น 

"เอาล่ะๆ อย่างไรช้าเรว็ข้าก็จะหาน้องสาวมาให้เจ้าอกีคนอยู่ด"ี

หานฮูหยินอึ้งงันไป ก่อนท่ีนางจะโกรธจนตัวสั่น "ยามน้ันท่านเคย

รับปากข้าว่าจะไม่มีอนุภรรยาเด็ดขาด แต่ภายหลังก็แต่งอี๋เหนียงเข้ามา

คนแล้วคนเล่า ที่ผ่านมาข้าก็กล�้ากลืนฝืนทนแล้ว แต่ยามนี้บุตรชายท่าน

อายุยี่สิบกว่าแล้ว ท่านจะไม่ค�านึงถึงสุขภาพของตนเองบ้างเลยหรือ"

เจ้าบ้านสกุลหานไม่อยากพูดถึงค�ามั่นสัญญาในอดีตกับนาง  

จึงกล่าวทิ้งท้ายว่า "ข้าจะไปเรือนอี๋เหนียงสาม" จากนั้นก็สะบัดแขนเสื้อ

ออกจากห้อง เมือ่เปิดประตูแล้วเหน็ชุย่หรงยืนถือกะละมงัใส่น�า้อยู่อกีทาง 

เขาก็ตวาดเสียงเขียว "ยืนเซ่ออะไรอยู่ตรงนี้!"

ด่าไปประโยคหนึง่เขาก็เดนิฉนุเฉยีวจากไป รอจนเขาเดนิออกไปไกล

แล้ว อาเหม่าจงึก้าวออกมาจากหลงัเสา กล่าวเสยีงเบากับชุย่หรง "ขอบคุณ"

ชุ่ยหรงไม่สบอารมณ์ "เอากะละมังล้างหน้าไป"

อาเหม่าอ้อนเสยีงละมนุ "พ่ีสาวคนด ี เจ้าก็ช่วยข้ายกไปส่งสกัครัง้หน่ึง

เถิด"

ชุ่ยหรงไม่อยากเข้าไปถูกด่าเอาเวลาน้ี นางหน้าบึ้งไม่ยอมรับปาก  

อาเหม่าจึงล้วงเศษเงินออกจากถุงพกแล้วย่ืนให้นาง ชุ่ยหรงจึงรับค�า 

อย่างไม่เต็มใจนัก "ข้าช่วยแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะ"

รอนางเข้าไปแล้ว อาเหม่าก็ค้อมร่างลงเดินจากไปอย่างเงียบๆ

เรอืนส่วนน้ีมบีรเิวณกว้างขวางมาก เดินอย่างไรก็ยังไม่พ้นอาณาเขต

เสียที กระท่ังนางเดินอยู่นานสองนานแล้ว จึงร้อนอ้าวจนเร่ิมวิงเวียน  
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สาวน้อยกุมอกท่ีเต้นโครมครามมุ่งหน้าไปยังทางออก อยากกลับห้อง 

ของตนเองแล้วปิดประตู ปิดให้แน่นสนิท

สายตาที่นายท่านใช้มองนางไม่เหมือนเดิมมานานแล้ว...นางรู้ดี

ซึ่งคนท่ีสามารถปกป้องนางได้ในยามน้ีก็มีเพียงฮูหยินเท่าน้ัน  

ด้วยเหตุน้ีหลังจากที่นางรู้ตัวแล้ว นางจึงย่ิงภักดี ย่ิงดูแลเอาใจใส่ฮูหยิน 

นางเดาใจทุกการเคลื่อนไหวของฮูหยินและคอยปรนนิบัติอีกฝ่าย 

อย่างระมัดระวังมาเสมอ

ทว่ายามนี้นางเข้าใจกระจ่างชัดแล้ว ในเมื่อฮูหยินยินยอมให้ 

นายท่านแต่งอนุได้ถึงสามคน เช่นนั้นหากขอสาวใช้อย่างนางอีกคน... 

จะยากอะไร

อาเหม่าร้อนรนจนนั่งไม่ติด ส�าหรับสาวใช้ที่ไร้เกราะก�าบังลมฝน  

ทั้งไร้ผืนดินให้อยู่อาศัยอย่างนางนั้น การเป็นอนุภรรยาของนายท่าน 

คือทางออกที่ดีที่สุด แต่อาเหม่าไม่ยินยอมพร้อมใจสักนิด

ต่อให้ภายภาคหน้าต้องแต่งกับคนที่เป็นฝีดาษหรือคนขาพิการ 

ก็ยังดีกว่า อย่างไรนางก็ไม่อยากเข้าไปเป็นอี๋เหนียงของสกุลหาน

อาเหม่าคดิหนักจนวิงเวียนสับสน ปวดศีรษะจนแทบแตกเป็นเสีย่งๆ 

นางก้มหน้าเดินอย่างรวดเร็ว คิดแต่ว่าอยากไปให้พ้นจากท่ีนี่ ทว่า 

ทนัใดนัน้เบือ้งหน้าก็พลนัมอีะไรบางอย่างมาขวางทาง นางชนเข้าอย่างจงั

จนร่างบางเซถอยหลัง

"เอ๊ะ!"

มอืข้างหน่ึงคว้าข้อมอืของนางไว้ จงึท�าให้นางไม่เสยีหลกัล้มลงไป  

แต่เมื่อนางประคองร่างยืนได้แล้ว มือของคนผู้น้ันก็ยังไม่ยอมปล่อย  
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กลับเป็นร่างสูงผอมโน้มเข้ามาประชิด ใบหน้าแทบแนบกับปลายจมูก 

ของนาง ก่อนท่ีอีกฝ่ายจะเอ่ยด้วยน�้าเสียงแทะโลม "น่ีอาเหม่ามิใช่หรือ  

รีบร้อนเดินเช่นนี้ไปท�าไมกัน"

อาเหม่าเบิกตามองอีกฝ่าย นางอยากดึงมือกลับแต่กลับถูกเขา 

กุมไว้แน่น "คุณชายรอง บ่าวยังต้องยกน�้าไปให้นายท่าน ท่านปล่อยมือ

บ่าวเถิดเจ้าค่ะ"

หานกวงกล่าวเยาะ "ท่านพ่อเพ่ิงเดินออกจากเรือนไป เจ้าคิดจะ

หลอกข้าหรือ อาเหม่า...เจ้าโกหกข้าได้อย่างไร"

เขากุมข้อมอืบางไว้แน่นและไม่สนใจว่านางจะเจบ็หรอืไม่ อาเหม่า

รู ้สึกว่าตนเองช่างเคราะห์ซ�้ากรรมซัด คุณชายรองผู้นี้ถือก�าเนิดจาก 

อีเ๋หนียงใหญ่ แม้จะมไิด้เกิดจากภรรยาเอก แต่เมือ่เทยีบกับคณุชายใหญ่

แล้ว นายท่านหานกลับให้ความส�าคัญกับเขามากกว่า

น่ันไม่เก่ียวกับการที่เป็นบุตรของภรรยาเอกหรืออนุ แต่เป็นเพราะ

คุณชายใหญ่ผู้นั้นเป็นโรคปัญญาอ่อน ไม่อาจสืบสกุลได้!

ด้วยเหตุน้ีวาจาของหานฮูหยินจึงมักไม่มีน�้าหนักมากพอ จนต้อง

ปล่อยให้นายท่านหานแต่งอนุภรรยาเข้าตระกูลคนแล้วคนเล่าเข้ามา

ภาษิตว่ามารดาเลื่อนฐานะตามบุตรชาย น่ันจึงท�าให้ค�าพูดของ 

อ๋ีเหนยีงใหญ่มนี�า้หนักในสกุลหานอย่างมาก ดงันัน้คณุชายรองจงึเตบิโต

ขึ้นมาเป็นคุณชายที่ไม่เอาไหนภายใต้ความรักของผู้ใหญ่ที่เกินพอดี 

ข้อมือของอาเหม่าราวกับถูกเข็มทิ่มแทงเข้ากระดูก ปวดจนรู้สึก

เหมือนจะหัก แล้วนางก็ได้กลิ่นสุราฉุนกึ้กจากคุณชายรองโชยมา จึงย่ิง

ลนลาน หากอีกฝ่ายมีสติดีอยู่ อย่างไรนางก็ยังสามารถใช้ข้ออ้างอื่น 
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ปลีกตัวออกมาได้ ทว่าเขาเมามายเช่นนี้ คนเมานั้นย่อมไม่มีเหตุผล

"อาเหม่า เจ้าอายุเท่าไหร่แล้ว" สายตาของหานกวงเลื่อนจาก 

ล�าคอระหงลงสูด้่านล่าง แววตาคลมุเครอืมเีลศนัยค่อยๆ มองไปยังตรงน้ัน

อาเหม่าตระหนกลนลาน ก่อนจะออกแรงผลักเขา แล้วก็ผลักเขา 

ซึ่งก�าลังเมาออกไปได้จริงๆ ทว่าเป็นเพราะขาของเขายืนได้ไม่มั่นคง  

จึงเซถอยหลังไปสองก้าวแล้วก็ล้มตึงลงที่พ้ืน จุกจนฤทธ์ิสุราพวยพุ่ง  

ตวาดด่าทอเสียงดัง "พูดดีๆ ไม่ชอบ!"

เขาลกุขึ้นยนืพรอ้มปรีเ่ข้าไปเพือ่หวงัลงไมล้งมือกับอาเหมา่ราวกบั 

คนเสียสติ นางตื่นตกใจจนน่ิงอึ้ง นึกว่าจะถูกเขาทุบตีจึงสาวเท้าออกว่ิง 

ไปทางนอกเรอืน เพ่ิงพ้นประตเูท่านัน้ศรีษะก็ชน 'ตงึ' เข้ากับร่างร่างหนึง่  

แรงกระแทกท�าให้นางถึงกับวิงเวียน ทว่าก�าปั้นที่ตวัดมาจากด้านหลัง 

กลับมิได้ชกลงบนตัวนาง อาเหม่าเงยหน้าข้ึนก็เห็นเซี่ยฟั่งคว้าหมัด 

ทีห่านกวงชกมาไว้ได้ทัน

เมื่อรับหมัดนั้นก็สะเทือนถึงบาดแผลท่ีมือของเขาด้วย ใบหน้า 

ของเซี่ยฟั่งพลันซีดขาวไร้สีเลือด

แววตาของเขาแน่วแน่ จ้องหานกวงเขมง็พร้อมกล่าวว่า "คณุชายรอง

เมาแล้ว"

หานกวงกล่าวอย่างโกรธเกรีย้ว "ข้าไม่เมา! เจ้ารีบส่งตวัอาเหม่ามา 

นางกล้าผลักข้าได้อย่างไร นางไม่รักชีวิตแล้วกระมัง ถึงได้กล้าผลักข้า 

เช่นนี!้"

ด้านหน้ามีเซี่ยฟั่ง ด้านหลังมีหานกวง อาเหม่าที่ติดอยู่ตรงกลาง 

ไม่อาจกระดิกตัวหลบไปที่ไหนได้แล้ว แต่หานกวงก็เอาแต่อยากจะ 
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จบัตวันางไม่ปล่อย นางจงึจ�าต้องเบียดไปทางเซ่ียฟ่ังสดุชีวิตเพ่ือหลบเล่ียง

อีกคน เบยีดจนร่างบางแทบแนบชดิตดิกับร่างสงู เมือ่นางรูส้กึผดิสงัเกต 

ขึ้นมาก็ถึงกับกลั้นลมหายใจ ก่อนเงยหน้าข้ึนมองเขา บุรุษหนุ่มที่เดิมที 

สีหน้าขาวซีด ยามนี้กลับเจือสีระเรื่อเล็กน้อย แม้กระท่ังลมหายใจก็ยัง 

แผ่วเบาลง

เซี่ยฟั่งไม่ได้ก้มหน้ามองนาง ซ�้ายังไม่ขยับเขยื้อน

ดวงหน้าของอาเหม่าแดงปลัง่ทันที อยากจะเมาสรุาเสยีให้รูแ้ล้วรูร้อด
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5

หานกวงเห็นเซีย่ฟ่ังเหมอืนตดัสนิใจเดด็ขาดแล้วทีจ่ะปกป้องอาเหม่า 

จึงแค่นหัวเราะเสียงเย็น "ดีมาก บ่าวรับใช้อย่างเจ้าก็กล้าลามปามแล้ว"  

เขาสะอกึด้วยฤทธ์ิสรุาพลางเดินเข้าไปชีห้น้าอกีฝ่าย แต่กลับไม่กล่าวอะไร

แม้แต่ค�าเดยีว เพียงแต่แววตาเย็นเฉยีบคูน้ั่นของเขาคล้ายจะคดิบญัชนีี้

ย้อนหลงั

เด็กรับใช้ท่ีอยู่ด้านหลังหานกวงรีบพยุงเขากลับเรือน เมื่อในสวน

กลับคืนสู่ความสงบแล้ว อาเหม่าก็ให้กลุ้มใจขึ้นมา "คุณชายรองมิใช่ 

คนใจกว้าง เขาต้องหาเรื่องท่านอย่างแน่นอน"

"แล้วแต่เขา" เมื่อครู่เซี่ยฟั่งที่คอยคุมเชิงอยู่กับเขา ฝ่ามือจึงได้รับ

ความกระทบกระเทือนจนโลหิตซึมออกมาอีก เขาเห็นคราบเลือดที่ซึม 

ตดิผ้าพันแผลบนมอืก็เอามอืไขว้ไว้ข้างหลงัแล้วกล่าวว่า "เจ้ารีบกลบัไปเถอะ 

เกิดคนอืน่เห็นเจ้ากับข้ายืนอยู่ด้วยกันเช่นน้ีจะแก้ต่างไม่ข้ึน"
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อาเหม่าต่ืนจากภวังค์ ถอยหลงัสองก้าวผละจากเขาทันท ีดวงหน้า

หมดจดแดงระเรือ่ กระดากขัดเขนิ นางพลนัเอ่ยเสยีงเบา "เช่นน้ันข้าไปก่อน"

เซี่ยฟั่งพยักหน้า โชคดีที่นางมิได้เงยหน้า มิฉะน้ันนางต้องเห็นว่า 

มีเหงื่อเย็นๆ เม็ดใหญ่ผุดซึมบนหน้าผากของเขาเป็นแน่

รอให้เงาร่างของอาเหม่าออกไปไกลแล้ว เขาจงึสดูลมหายใจเข้าลกึๆ 

เฮอืกหนึง่ ก่อนจะย่ืนมอืออกมา ผ้าพันแผลท่ีพันอยู่บนฝ่ามอืเป้ือนโลหติ 

อกีแล้ว ครัง้น้ีเจบ็จนถึงขัว้หัวใจ

อาเหม่าวิ่งจากสวนจนถึงห้อง นางว่ิงจนเหงื่อท่วม เถาฮวา 

เห็นนางแล้วก็รีบเข้ามาหยอกล้อ "เปน็อะไร เจอผีเข้าหรือ มีปีศาจ 

ไล่ตามเจ้าหรือไร"

"อย่าพูดบ้าๆ"

อาเหม่าไม่สนใจเถาฮวาอีก นางหยิบเสื้อผ้าเตรียมไปอาบน�้า  

ห้องอาบน�้าตั้งอยู่ถัดออกไปเพียงแค่นี้ นางจึงไม่กลัวว่าหานกวงคนนั้น 

จะกล้าตามมา แต่พอนึกถึงหานกวงแล้วนางก็รู้สึกหงุดหงิดใจ พลัน

เปลี่ยนความคิด แล้วก็นึกถึงเซี่ยฟั่ง ก่อนจะนึกถึงมือของเขาขึ้นมาด้วย

ชัว่ขณะหวัใจของนางพลนัหล่นวูบ ไม่รูว่้ามอืของเขาเป็นเช่นไรบ้าง 

เมือ่ครูท่ีเ่ขาออกแรงรบัหมดัของหานกวงไปเช่นน้ันน่ากลวัว่า...

อาเหม่ากระวนกระวาย นางถือเสือ้ผ้านัง่เหม่ออยู่บนเก้าอี ้ น่ิงเงียบ 

ไปชัว่ขณะ เถาฮวาสะกิดถามอะไรมานางก็ไม่ได้ตอบ ยามน้ีชุย่หรงเข้ามา

พอด ีเถาฮวาจงึรบีกล่าว "พ่ีชุย่หรง มาดูเรว็ว่าอาเหม่าเป็นอะไรไป"

ชุ่ยหรงเหลือบมองนางแวบหนึ่ง "ใกล้จะได้เลื่อนฐานะเป็น..."
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"ชุ่ยหรง!"

เสียงตะคอกเบาๆ ดังขึน้ ชุย่หรงสงบปากสงบค�าทนัที เถาฮวาเองก็

สะดุง้ตกใจ สายตาของอาเหม่าคมกรบิ จ้องชุย่หรงพลางเอ่ยว่า "อย่าได้พูด

เหลวไหล"

ชุ ่ยหรงเพ่ิงเคยเห็นนางมีท่าทีราวกับแกะท่ีกลายเป็นเสือเช่นนี้ 

ครั้งแรก ดูน่าตกใจยิ่ง นางจึงเพียงยิ้มแก้เก้อแล้วเดินผละไป เหลือเพียง

เถาฮวาทีอ่ยากถามแต่ไม่กล้าพอยืนน่ิงอยู่ตรงนัน้ด้วยความกระสับกระส่าย

คาใจ

อาเหม่าลอบผ่อนลมหายใจโล่งอก นางไม่อยากให้เรือ่งทีน่ายท่าน 

อยากยกนางให้เป็นอีเ๋หนยีงสีแ่พร่งพรายออกไป ในเมือ่ตนเองไม่ปรารถนา

จะเข้าสกุลหาน ไยจงึต้องย่ัวยุเขาด้วย

วันทีห่นึง่เดือนหก ฮหูยินผูเ้ฒ่าพาคนในเรอืนไปกราบไหว้แท่นบชูา

ของตระกูลแต่เช้าตรู่ เพ่ืออธิษฐานขอพรให้ตระกูลร่มเย็น ช่วงเช้าตรู่

น�้าค้างยังไม่จางหาย เมื่อย�่าผ่านสวนดอกไม้ ชายกระโปรงท่ีสวมอยู ่

จึงช้ืนเล็กน้อย หลังเสร็จจากการภาวนาครึ่งชั่วยามแล้วจึงออกมา 

แสงแดดก็สาดแสงแรง ส่องผ่านลงมาที่สวนดอกไม้ ชายกระโปรงของ 

อาเหม่าจึงแห้งสนิท

เน่ืองจากอาเหม่าเป็นบ่าวในเรือนของหานฮูหยิน จึงตามติดอยู่ 

ด้านหลงัของเหล่าเจ้านาย ส่วนเซีย่ฟ่ังยืนอยู่อกีฝ่ังหนึง่ ห่างกันประมาณ

สองสามคน นางจึงไม่สามารถเข้าไปสนทนากับเขาได้ นางเพียงมองไป

ทีมื่อของเขาเป็นระยะ แล้วก็เป็นดังคาด ผ้าพันแผลน้ันเหมอืนถูกเปลีย่น 
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ผนืใหม่แล้ว เมือ่วานมอืของเขาบาดเจบ็ไม่น้อยจรงิๆ

อาเหม่ารูส้กึผดิ ขบคดิไปมาอยู่ครึง่วัน อยากหาอะไรชดเชยให้อกีฝ่าย

เซี่ยฟั ่งเองก็สัมผัสได้ว่ามีคนจับตาเขาอยู่ตลอด ทว่าเขามิได ้

หนัหน้าไปมอง จนกระท่ังตอนท่ีใกล้ออกจากสวนจงึเหลอืบมองไปทางนัน้ 

สายตาจึงสบประสานเข้ากับดวงตากลมโตสุกใสคู่หนึ่ง

ดวงตาคูน้ั่นมไิด้หลบุหลบ ทว่ากลบัส่งย้ิมมาให้เขา เซีย่ฟ่ังพลนันึกถึง

เรือนร่างอรชรอ่อนนุ่มเมื่อคืนน้ีแล้ว หัวใจก็เต้นโครมอย่างน่าประหลาด  

เขารบีหลบสายตานาง

อาเหม่ายังอยากส่งสัญญาณกับเขาว่าอีกเดี๋ยวให้เจอกัน ทว่า 

เขากลบัหลบสายตานางเสยีก่อน นางจงึต้องรอให้ทกุคนแยกย้ายกันไปก่อน

แล้ว จากน้ันย้อนกลับไปหาเขาอีกครั้ง ในที่สุดก็เจอเขาระหว่างทาง 

ไปห้องเก็บของ สาวน้อยดีอกดีใจ "พ่อบ้านเซี่ย"

เซีย่ฟ่ังชะงกัฝีเท้า ก่อนจะหนัร่างกลบัไปมองนาง ใบหน้าปราศจาก

ความเป็นมติร "มอีะไร"

"ข้าอยากบอกเรือ่งบางอย่างกับท่าน" อาเหม่ากล่าว "ม้านัน่ถูกพิษ

ถึงได้อาละวาด"

เซี่ยฟั่งคาดไม่ถึงว่านางจะพูดเรื่องน้ีกับเขา บุรุษหนุ่มเงยหน้า 

มองซ้ายมองขวา ก่อนดึงนางไปที่มุมระเบียงทางเดิน "เจ้าว่าอะไรนะ"

อาเหม่าเล่า "เมือ่ก่อนท่านย่าข้ามกัเจบ็ไข้ ข้าจงึตามหมอในหมูบ้่าน

ไปเก็บยาสมุนไพรเป็นประจ�าตั้งแต่เด็ก จึงรู้จักยาหลายอย่าง หญ้าพิษ 

และยาพิษข้าก็รูจ้กัอยู่บ้าง จงึรูว่้าท่าทางยามอาละวาดของม้าไม่เหมอืน 

เป็นบ้า แต่เหมอืนกินหญ้าพิษทีท่�าให้สตัว์คลุม้คลัง่ในเวลาสัน้ๆ เพียงแต่
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หญ้าทีม้่าของสกุลหานเรากินล้วนมคีนบงัคบัรถม้าเตรยีมด้วยตนเองตลอด 

หญ้าพิษนั้นมีต้นสูงและมีใบยาว สีสันก็เป็นสีม่วงแปลกๆ เพราะฉะนั้น 

ข้าคดิว่าจะให้ม้ากินหญ้าชนิดนัน้เข้าไปอาจมใิช่เร่ืองบงัเอญิ"

เซีย่ฟ่ังเดิมแค่คิดว่าอกีฝ่ายเพียงใจกล้า ทว่ากลบัคดิไม่ถึงว่านางจะ

เฉลยีวฉลาดด้วย "ในเมือ่เจ้ารูเ้รือ่งเหล่าน้ี เหตใุดจงึไม่บอกนายท่าน"

อาเหม่าส่ายหน้า "น้อยเรื่องดีกว่ามากเรื่อง ข้าไม่รู้ว่าคนคนน้ัน 

เป็นใคร หากเปิดเผยตัวว่าข้ารูส้าเหตุ ใครจะรู้ว่าเขาจะปองร้ายข้าหรือไม่"

เซีย่ฟ่ังนิง่เงยีบครูห่นึง่ ไม่สะดวกเอ่ยปากถามปบุปับ แต่ท้ายทีส่ดุ 

ก็ยังถาม "แล้วเพราะอะไร...เจ้าถึงบอกข้า"

"ท่านเป็นพ่อบ้านสกุลหาน เรื่องเช่นน้ีท่านต้องรายงานนายท่าน 

อย่างแน่นอน ซึ่งเวลานี้นายท่านก็ให้ท่านไปสืบแล้วใช่หรือไม่ ฉะนั้น 

ข้าจึงต้องการบอกสิ่งที่ข้ารู้กับท่าน ท่านจะได้ไม่เสียเวลา และถือว่า

ตอบแทนที่ท่านช่วยข้าเมื่อคืนนี้"

เซีย่ฟ่ังผดุรอยย้ิมบาง "แล้วเหตใุดเจ้าจงึมัน่ใจว่านายท่านให้ข้าสบื 

โดยมิได้ร้องเรยีนกับทางการ"

อาเหม่าส่ายหน้า "หากแจ้งทางการ เรื่องก็จะแพร่ไปทั้งตระกูล

แน่นอน"

เซี่ยฟั่งก้มมองนาง รู ้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่นางเป็นเพียง 

บ่าวคนหนึ่ง "ขอบคุณ"

"ท่านเกรงใจไปแล้ว" อาเหม่ากล่าวอีกว่า "คุณชายรองมิใช่คนดี 

เกรงว่าเขาจะต้องหาโอกาสหาเรื่องท่าน ท่าน...ระวังตัวด้วย"

เซีย่ฟ่ังมไิด้กล่าวขอบคุณนางอีก เพียงแค่ผงกศีรษะกับนางเล็กน้อย
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เป็นเชงิรบัน�า้ใจ

เขาน�าบัญชีรายชื่อไปตรวจนับสิ่งของในห้องเก็บของอยู่ครึ่งวัน  

ก่อนจะตามคนที่ดูแลห้องเก็บของอีกหลายคนมาสอบถาม จดสิ่งของ 

ในห้องเกบ็ของลงบญัชทีกุชิน้ ด้วยจ�านวนของทีม่มีากมายเกินไป อกีท้ัง

ก�าหนดเวลาภายในสามวันเช่นนี้ ก็ท�าให้เขาต้องวุ่นวายจนถึงเที่ยงแล้ว 

แม้แต่มื้อเท่ียงก็ไม่คิดไปกิน ทว่าไม่นานก็มีบ่าวจากเรือนอี๋เหนียงใหญ ่

มาเรียกเขา

"พ่อบ้าน คุณชายรองให้ท่านตามเขาออกไปข้างนอก"

เซีย่ฟ่ังรูว่้าอกีฝ่ายมเีจตนาไม่หวงัดีจงึเอ่ยถาม "คณุชายขออนญุาต 

กับนายท่านแล้วหรอืไม่"

บ่าวรบัใช้ตอบ "ขออนญุาตแล้ว นายท่านให้เวลาท่านตามคุณชายรอง

ครึง่วัน"

ถ้อยค�าน้ีฟังแล้วไม่เหมอืนเรือ่งจรงิ แม้สกุลหานจะใช้งานบ่าวรับใช้

หนักเป็นสองเท่า ทว่าล้วนแยกงานกันอย่างชดัเจน จงึไม่มทีางให้พ่อบ้าน

อย่างเขาไปติดตามคุณชายรองของอ๋ีเหนียงใหญ่เป็นอนัขาด

เซีย่ฟ่ังรูว่้าเป็นหลมุพราง แต่ก็ยังเก็บบญัช ีแล้วตามบ่าวคนนัน้ไป

มรีถม้าคันหน่ึงจอดเทียบหน้าประตูคฤหาสน์สกุลหาน เซีย่ฟ่ังเพ่ิงถึง 

บ่าวรบัใช้ก็เคาะประตูรถแล้ว "คุณชายรอง พ่อบ้านมาแล้วขอรบั"

ประตรูถมไิด้ถูกเปิดออก เสยีงจากด้านในลากยาวผ่อนคลายอารมณ์

ดงัขึน้ "เช่นนัน้ก็ตามมาเสยีส ิวันน้ีทีท่ีข้่าจะไปค่อนข้างไกล อย่าได้พลดัหลง

เสยีล่ะ มเิช่นนัน้ข้าคงต้องบอกท่านพ่อว่าพ่อบ้านอย่างเจ้าท�าหน้าท่ีได้ไม่ดี 

จ้างไว้มไิด้"
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กล่าวจบคนบังคับรถม้าก็สะบัดแส้เคลื่อนตัว บ่าวรับใช้คนอื่น 

ล้วนยืนมองเฉยๆ มีเพียงเซี่ยฟั่งที่ตามไป

เซี่ยฟั่งมั่นใจว่าหานกวงก�าลังเล่นงานตนเองทางอ้อม

อาเหม่ากับเหล่าสาวใช้ทีส่นทิกันหลังจากกินมือ้เทีย่งอย่างเรียบง่าย

เสรจ็แล้วกน็�าตะกร้าใส่หมัน่โถวไปแจกขอทานท่ีอารามเฉงิหวงตามค�าสัง่

ของฮหูยินผูเ้ฒ่าเพ่ือเป็นการท�าทาน พวกนางเพ่ิงจะก้าวออกจากประตใูหญ่ 

ก็ทันเห็นรถม้าคันหน่ึงว่ิงออกไปจนฝุน่ตลบ และคนท่ีตามอยู่ด้านหลังก็คอื

เซี่ยฟั่ง

ทันใดน้ันหัวใจของนางคล้ายถูกค้อนหนักกระแทกเข้าอย่างแรง 

ก่อนด�าดิ่งสู ่เหวลึก นางจ�ารถม้าคันน้ันได้ นั่นเป็นของคุณชายรอง  

อากาศร้อนเพียงนี้ ให้เซี่ยฟั ่งวิ่งตามอยู่ด้านหลังเช่นน้ี มิเท่ากับว่า 

ต้องการให้เขาร้อนตายหรอกหรือ!

"อาเหม่า เจ้าเป็นอะไร " เถาฮวาเข้ามาดึงแขนเสือ้นาง "รีบเดนิเร็ว 

เหม่ออะไรของเจ้า"

อาเหม่ารู ้ตัวว่าใจนางแท้จริงก็อยากช่วยเขาทว่าไร้ก�าลัง นาง 

แทบจะหนักลบัไปมองทุกสามก้าว ครูเ่ดยีวรถม้าก็หายลบัตาไป เงาร่าง 

ว่ิงทะยานของเซีย่ฟ่ังก็พลนัหายไปด้วย

"แล้วจะ...ท�าอย่างไรดี..." อาเหม่าพึมพ�าด้วยความอ่อนใจเสยีงหนึง่ 

นางจนปัญญาอย่างสิน้เชงิ

อาทิตย์ร้อนแรงดุจไฟ แผดเผาลามเลียผืนดิน

เซีย่ฟ่ังวิง่ตามรถม้าอยู่พักใหญ่ ครึง่ชัว่ยามผ่านไป หนึง่ชัว่ยามผ่านไป 
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รถม้าเริม่ว่ิงเรว็ขึน้ ภายหลงัเหมอืนกลวัเขาตามไม่ทัน จงึจงใจผ่อนความเรว็

รถม้าให้ช้าลง รอเขาใกล้เข้ามาจนเกือบจะถึงด้านหน้าแล้ว คนบงัคบัรถม้า 

ก็สะบดัแส้เร่ง ให้เขาว่ิงไล่ตามอยู่ด้านหลงัอีกคร้ัง

หานกวงที่อยู่ในรถม้าคอยมองด้านหลังอยู่เป็นระยะ เห็นท่าทาง

สะบักสะบอมเช่นนั้นของเซี่ยฟั่งแล้วก็ข�าจนท้องคัดท้องแข็ง

หลังจากหัวเราะอยู่นาน ก็พบว่าเซี่ยฟั่งยังคงตามติดรถม้า จู่ๆ  

เขากลบัรูส้กึว่าคนผูน้ี้ช่างน่าร�าคาญ ตามอยู่นานขนาดน้ีก็น่าจะรู้แล้วว่า

ตนก�าลงักลัน่แกล้งอยู่ เหตุใดจงึไม่รูจ้กัหยุดเสยีหน่อยเล่า

หานกวงหมดอารมณ์เล่นงานอีกฝ่าย พลางกล่าวกับคนบงัคบัรถม้า 

"ไปหอชงิหง"

"แล้วพ่อบ้าน..." 

"บังคับรถให้เร็วกว่านี้ เขาตามไม่ทัน เดี๋ยวก็กลับไปเอง" หานกวง 

คิดอย่างสบายอารมณ์ ต่อไปทุกครั้งท่ีถึงเวลาเท่ียงก็เรียกเซี่ยฟั่งออกมา 

แล้วให้เขาวิง่ตามรถม้าหนึง่ชัว่ยามไปเช่นนี้

อากาศร้อนถึงเพียงน้ี ช้าเร็วเขาก็ต้องไข้ขึ้นแน่ ควรให้เขาล�าบาก 

เสยีบ้าง จะได้ส�านึกว่าใครเป็นเจ้านาย

ภายภาคหน้าคนที่จะสืบทอดกิจการคือเขา มิใช่พ่ีชายที่เป็น 

คนปัญญาอ่อน เซี่ยฟั่งคนนั้นจะกล้าล่วงเกินเขาได้เช่นไร

หานกวงคิดแล้วก็ผุดรอยยิ้มเย็นเยือก

หอชิงหงเป็นหอนางโลมท่ีมีชื่อที่สุดในเหิงโจว หานกวงมักมาท่ีนี่ 

เป็นประจ�า นางโลมของท่ีน่ีท้ังเลอโฉมและค่าตัวแพง สุราอาหาร 
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ก็ราคาแพงกว่าข้างนอกมากนัก ผู้ที่มาหาความส�าราญที่นี่ได้ล้วนเป็น

คุณชายสกุลมั่งมีแทบทั้งสิ้น

แม้บิดาของหานกวงจะเป็นคหบดีแห่งเหิงโจว ทว่าสกุลหาน 

มีกฎระเบียบเข้มงวด ไม่มีทางมอบเงินมากมายให้หานกวงมาเท่ียว

ส�ามะเลเทเมาเช่นนี้แน่

ทว่าหานกวงกลับมีเงินมาดื่มสุราเคล้านารีที่นี่

เงินน้ันเขาคิดหนทางจนหามาได้ ทว่ามื้อค�่ากลับช้ามิได้ อย่างไร 

ก็ต้องกลับไปกิน หานกวงหลงระเริงอยู่ในมวลบุปผานี้ครึ่งวัน ใกล้จะถึง

ยามพลบค�่าแล้วจึงยอมกลับในท่ีสุด แม้เขาจะอาลัยอาวรณ์ ทว่าจนใจ 

ที่บิดาเสมือนพยัคฆ์ เข้มงวดกับเขาทุกอย่าง เพราะฉะน้ันเขาจึงมีชีวิต 

ที่ไม่มีอิสระจนถึงตอนนี้

เสียงเจือ้ยแจ้วออดอ้อนทีร่ายล้อมเขาหวานล�า้ย่ิงกว่าสรุาทีห่านกวง

ดืม่ ล�า้เลศิจนเขาแทบไม่อยากกลบั

บรรดาหญิงงามต่างมาส่งเขาถึงด้านนอก ย่ิงท�าให้เขาอยากย้อน

กลับไปดื่มอีกสักกา ไม่อยากกลับคฤหาสน์สักนิด

"คุณชายรอง ยามโหย่ว* แล้ว ควรกลับเรือนได้แล้วขอรับ"

แม้น�้าเสียงจะไม่คุ ้นเคยทว่าทุ ้มต�่าน่าฟัง เสียงดังนั้นฟังชัด

ท่ามกลางน�้าเสียงหวานเย้ิมหยดย้อย หานกวงชะงักก่อนมองไปยัง 

ต้นเสียง แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบเซี่ยฟั่ง

เขาตามมาแล้ว หน�าซ�้าดูจากท่าทีแล้ว น่ียืนรออยู่ด้านนอกตลอด

เลยหรือ

* ยามโหย่ว คือช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.
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ความรูส้กึส่วนลกึของหานกวงพลนัซบัซ้อนขึน้มาทนัท ี เขาพูดไม่ออก 

เพียงเพราะเซี่ยฟั่งท�าเช่นน้ี กลับท�าให้เขากลายเป็นคนพาลเจ้าเล่ห์  

เป็นคณุชายไร้เหตุผลทนัทเีมือ่เทียบกับอีกฝ่าย!

น้อยนักที่เหล่าหญิงงามจะได้พบบุรุษหนุ่มรูปงามเช่นน้ี ฉะนั้น 

ด้วยสญัชาตญาณของหญิงนางโลมและสญัชาตญาณของอสิตรี พวกนาง

จึงเดินหน้าเข้าประชิดตัวเพื่อหวังดึงเซี่ยฟั่งเข้าไป

"คุณชายเข้าไปดื่มสักจอกเถิด"

"คุณชายเพิ่งมาครั้งแรกหรือ ให้ผู้น้อยปรนนิบัติท่านดีหรือไม่"

"คณุชายชอบดืม่สรุาอะไร ชอบหญิงสาวประเภทใด ทีน่ีล้่วนมท้ัีงนัน้"

หานกวงเห็นตนถูกพวกนางท้ิงให้โดดเดี่ยวแล้วพร้อมใจกัน 

เข้ารายล้อมฉอเลาะเซี่ยฟั ่งเช่นนั้น โทสะของเขาก็พลันเดือดพล่าน  

บัญชีใหม่รวมเข้ากับบัญชีเก่า กอปรกับฤทธ์ิสุราก�าเริบ เขาจึงตะคอก

กราดเกรี้ยว "ไสหัวไป พวกหญิงชั้นต�่า!"

เหล่าหญิงสาวนิ่งอึ้ง เซี่ยฟั่งเองก็เหลือบตาขึ้นมอง แล้วก็เห็น 

ขวดสรุาใบหน่ึงถูกโยนมาทางเขา ก่อนจะกระแทกเข้าทีห่น้าผากอย่างแรง 

กรีดให้เกิดรอยแผลหลายรอย
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แม้โลหิตค่อยๆ ไหลลงจากหน้าผากของเซี่ยฟั่ง ทว่าหานกวง 

กลบัยังไม่คลายโทสะ เขาขึน้รถม้าด้วยความฉนุเฉยีว และไม่สนใจรอยเลอืด

บนหน้าผากของเซี่ยฟั่ง "ตามมา!"

คนบงัคับรถม้าสะบดัแส้เคลือ่นตัว เซีย่ฟ่ังก�าลงัจะวิง่ตาม ตอนนัน้

กลบัมหีญิงสาวย่ืนผ้าเชด็หน้าให้เขา แต่เขามไิด้รับไว้ เพียงยกมอืข้างหนึง่

กุมหน้าผากแล้วไล่ตามรถม้าไป

หานกวงเห็นอกีฝ่ายสาวเท้าว่ิงตามมาก็เดอืดดาลจนแทบจะระเบดิ 

"เจ้าบ้า! เสียสติ! ข้าเป็นอะไร ข้าเป็นคนเช่นไรไปแล้ว"

ข้าแทบจะกลายเป็นคนพาลต�่าช้าไปแล้ว!

ย่ิงเป็นเช่นนี้เขาก็ย่ิงเกลียดชังเซี่ยฟั ่ง จึงสั่งให้คนบังคับรถม้า 

เร่งความเร็วอยู่ตลอด เร็วขึ้นอีก จนท้ายที่สุดแม้แต่คนบังคับรถม้าก็ยัง 

อดเห็นใจไม่ได้ "คุณชาย พ่อบ้านยังตามอยู่เลยขอรับ ขืนยังว่ิงอีก 
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เขาจะตายเอาได้"

หานกวงไม่แยแส เขาไม่เชื่อว่าเซี่ยฟั ่งจะโง่ว่ิงตามรถม้ามา 

ตลอดทาง ขอเพียงเขาไม่ตามมา เช่นน้ันคราวหน้าตนจึงจะมีข้ออ้าง 

กลั่นแกล้งเขาต่อไปได้

แม้ระยะทางจะไกลเพียงใดแต่ก็เป็นทางกลับบ้าน เมื่อถึง 

คฤหาสน์สกุลหาน ตอนท่ีหานกวงลงจากรถ เขาก็ถูกรถม้าที่ ว่ิงมา 

ตลอดทางโคลงจนแทบทนไม่ไหว อีกท้ังอากาศยังร้อนอบอ้าว เขาจึง 

เอามอืยันรถม้าไว้ด้วยเริม่รูส้กึคลืน่ไส้ มอือกีข้างกุมท้องพลางหนัไปมอง 

ด้านหลัง เมื่อไม่เห็นเงาของเซี่ยฟั่ง เขาจึงพออกพอใจ และก้าวเข้า 

ประตูใหญ่ไป

ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วยาม หานกวงท่ีอาบน�้าเรียบร้อยแล้วก็ได้ยิน 

บ่าวรับใช้เคาะประตู "คุณชาย...พ่อบ้านกลับมาแล้วขอรับ ตอนนี้ 

อยู่นอกเรือน เขาถามว่าท่านยังมีงานจะสั่งอีกหรือไม่ขอรับ"

หานกวงแทบร่วงจากเบาะที่นั่ง เขาพุ่งออกไปกระชากคอเสื้อของ

เซี่ยฟั่ง "เจ้าคนเสียสติ!"

เขายกมือขึ้นหมายตวัดฟาดลงบนใบหน้าที่ตนแสนชังน้ัน ก็พลัน 

ได้ยินเซี่ยฟั่งกล่าวด้วยเสียงที่เบาจนแทบไม่ได้ยิน "ห้องเก็บของ"

ราวกับค�าต้องห้ามรุนแรง หานกวงตะลึงงันจนหยุดมือ แววตา 

ของเซี่ยฟั่งเย็นชาเมื่อกล่าวอีกว่า "มีของหาย"

หานกวงปล่อยมือทันทีราวกับถูกของร้อน มองอีกฝ่ายด้วยสายตา

ส�ารวจ เขาอยากรู้ว่าเซี่ยฟั่งรู้เรื่องมากน้อยเพียงใด เงินที่เขาเอาไปเที่ยว

ส�ามะเลเทเมาทกุวันน้ีล้วนได้จากการขโมยสิง่ของในห้องเก็บของไปจ�าน�า 
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เซ่ียฟ่ังทีเ่พ่ิงมาท�างานได้แค่สองวันจะรูไ้ด้อย่างไรว่าเขาขโมยอะไรไปบ้าง

เขาไม่กล้าถามไปตามตรงด้วยเกรงว่าเร่ืองนี้จะรู้ไปถึงหูบิดา  

จึงได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน "ไสหัวไป!"

เนื่องจากว่ิงกลับมาอย่างเร็ว เซี่ยฟั่งที่รออยู่ในสวนจึงมีสภาพ 

เรอืนผมด�าเงาชืน้ไปด้วยเหงือ่ ตวัเป้ือนไปด้วยฝุน่ สดุแสนสะบกัสะบอม 

ได้ยินหานกวงสบถว่า 'ไสหัวไป' ก็รีบออกจากสวน เตรียมตัวกลับห้อง 

ของตนเองทันที

ติดตามรถม้าอยู่ทั้งวัน และยังว่ิงไปกลับนานเช่นนั้น หากบอกว่า 

ไม่เหนือ่ยย่อมเป็นเรือ่งโกหก เซีย่ฟ่ังเองก็อยากกลบัไปพักผ่อนเรว็ๆ แล้ว 

ขณะทีเ่ขาเดนิกลบัเรอืนบ่าว ระหว่างทางกเ็ห็นเดก็สาวคนหนึง่เดนิวนเวียน

อยู่บนทางเดินคล้ายก�าลงัรอคน

อาเหม่าก�าลงัรอเซีย่ฟ่ังอยู่จรงิๆ เมือ่กลางวนันางเห็นเขาออกไปกับ

คณุชายรอง ซึง่ออกไปนานตลอดทัง้ครึง่บ่าย เดก็สาวจึงย่ิงวิตกเหลือแสน 

รออยู่ไม่รู ้นานเท่าไหร่ ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินมาทางน้ี นางจึง 

หยุดฝีเท้ามองออกไป พอเหน็คนท่ีตนรอมาถึงแล้วก็ตืน่เต้นดใีจแกมโล่งอก 

นางสาวเท้าก้าวเลก็ๆ เข้าไปพลางเอ่ยเสยีงเบา "ท่านกลบัมาแล้วหรอื"

เซี่ยฟั่งนิ่งอ้ึงเล็กน้อย ผ้าเช็ดหน้าผืนหน่ึงก็ถูกย่ืนมาให้ตรงหน้า  

เป็นเชิงบอกให้เขาซับเหงื่อบนหน้าเสียก่อน

เซี่ยฟั่งยื่นมือรับมาซับเม็ดเหงื่อบนหน้า "เจ้ารอข้าอยู่หรือ"

"อืม คุณชายรองมิใช ่คนดีอะไร เขาไม่เคยเมตตาบ่าวไพร ่

อย่างพวกเรา ท่านเคยล่วงเกินเขาเช่นน้ัน พอเขาเรยีกท่านออกไป ข้าเลย

เป็นห่วง" อาเหม่าเหน็แผลเลก็ๆ บนหน้าผากของเขา นัยน์ตาพลนัหม่นแสง 
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นางมิได้ซักไซ้ เพียงกล่าวว่า "ท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้ารอท่านอยู่"

เซี่ยฟั่งเช็ดเหงื่อ น�้าเสียงดูเหนื่อยล้า "คืนนี้มิใช่เวรเจ้า"

อาเหม่ากระจ่างแก่ใจทันที ยามนี้บ่าวรับใช้ท�างานอะไรเมื่อไหร ่

ล้วนมีเขาเป็นคนจัดการ เขาย่อมรู้ว่านางปรากฏตัวอยู่ที่นี่ในเวลานี้ 

มิใช่เพราะท�างานเป็นแน่ แต่เพราะก�าลังรอคน นางมองส�ารวจเขา 

อีกหลายครั้ง เหง่ือโชกซึมสู่เสื้อตัวนอกจนเป็นรอย ส่วนเจ้าตัวก็ไม่ได ้

มีสภาพสดชื่นเหมือนช่วงตอนกลางวันแล้ว

"ท่านกลบัห้องก่อนเถอะ เพียงแต่วันนีน้ายท่านเรียกหาท่านมาคร่ึงวัน

แล้ว ฉะนัน้อกีไม่นานอาจส่งคนมาเรยีกท่านไปซกัถาม"

เซีย่ฟ่ังไม่แปลกใจกับเรือ่งทีห่านกวงเรยีกเขาออกไปเป็นการส่วนตวั

แม้แต่น้อย เขากล่าวขอบคุณนางก่อนกลบัห้อง

หากเขาบอกความจรงิกับเจ้าบ้านสกุลหานในสภาพสะบกัสะบอม

เช่นน้ี เจ้าบ้านสกุลหานก็ย่อมไว้หน้าเขาบ้าง ทว่าหลังจากเขาถึงห้อง  

ดื่มน�้าไปหลายแก้วและเปลี่ยนมาใส่ชุดใหม่ที่สะอาด พร้อมหวีผม 

แล้วรวบมัดอีกครั้งแล้ว สภาพเขาก็เหมือนมิเคยสะบักสะบอมมาก่อน

เมือ่หยิบเสือ้ผ้าสกปรกไปวางไว้อกีทาง สายตาก็พลนัเห็นผ้าเชด็หน้า

ทีอ่าเหม่าให้ตนซบัเหงือ่เมือ่ครูเ่ข้า รวมกับผนืท่ีนางใช้พันแผลให้เขา ยามนี้

ก็เป็นสองผนืแล้ว

เซีย่ฟ่ังคิดว่าจะซือ้ผนืใหม่สองผนืคืนนางด ีหรือรบัน�า้ใจของนางไว้ดี 

ขณะก�าลังครุ่นคิดอยู่น้ันก็มีคนมาเรียกเขา บอกว่านายท่านก�าลังโกรธ 

เป็นฟืนเป็นไฟ สัง่ให้เขาไปพบเด๋ียวนัน้

เรื่องท่ีเจ้าบ้านสกุลหานโกรธเกรี้ยวเดือดดาลก็รู ้ถึงหูหานกวง 
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อย่างรวดเรว็ เขาร้อนใจทันที เพราะหากเซีย่ฟ่ังเปิดโปงว่าเขาเรยีกอกีฝ่ายไป

อย่างไร้สาเหตุ ซ�า้ยังกลัน่แกล้งอยูค่รึง่วัน เช่นน้ันต่อให้บดิาไม่เชือ่เซีย่ฟ่ัง 

ตนก็ไม่นับว่ามีข้อได้เปรียบอะไร

เวลานี้เขาเริ่มเสียใจที่ท�าเรื่องวู่วามเช่นนั้น เซี่ยฟั่งเพ่ิงมีผลงาน 

เรือ่งเตาเผาติง้ไฉ่ เขาก็หาเรือ่งอกีฝ่ายเสยีแล้ว น่ากลวัว่าเร่ืองนีจ้ะรบัมอื 

ไม่ได้ง่ายๆ

เขาพะวักพะวนอย่างมาก จึงลอบไปท่ีโถงส่วนหน้าด้วย สอดส่อง

สถานการณ์ให้แน่ชัดก่อน ค่อยหาหนทางรับมือ

เจ้าบ้านสกุลหานเพียงคิดแต่จะก�าราบเซี่ยฟั่ง พอคิดว่าก�าลังจะ

ควบคุมอีกฝ่ายได้แล้ว ทางนั้นก็ทิ้งงานแล้วหายตัวไปคร่ึงค่อนวัน ย่อม

ท�าให้เขารู้สึกว่าเซี่ยฟั่งเหมือนอาชาป่า ยังไม่เชื่อฟัง แล้วเขาจะกล้า 

ให้ความส�าคัญกับอีกฝ่ายได้อย่างไร

ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เซี่ยฟั่งเข้ามาจนถึงเวลานี้ เขาจึงเอาแต่ชักสีหน้า  

เมือ่เห็นบตุรชายคนรองเข้ามาก็เอ่ยถามด้วยเสยีงเย็น "เจ้ามาท�าอะไร"

หานกวงเหลือบมองเซี่ยฟั ่งที่ยืนอยู่อีกทางแวบหนึ่ง "ได้ยินว่า 

พ่อบ้านคนใหม่ไม่รู้หน้าที่ ข้าจึงมาดูเสียหน่อย"

เจ้าบ้านสกุลหานมไิด้กล่าวอะไร ถือว่าเป็นเชงิอนุญาตให้เขานัง่ลง

ด้านข้างตนได้ แล้วจึงกล่าวกับเซี่ยฟั่ง "เจ้ามาสกุลหานไม่ถึงสามวัน 

ก็ออกไปข้างนอกโดยพลการ ทิง้งานอย่างไม่สนใจเช่นนี ้ ซึง่เป็นเร่ืองไม่ดีนกั  

ข้ารูว่้าเจ้าเพ่ิงมาสกุลหานก็สร้างผลงานได้ ช่วยให้สกุลหานซือ้ทีด่นิผนืน้ัน

จากท่านฉนิ แต่เพียงแค่เรือ่งนัน้เจ้าก็อวดดแีล้วหรือ แม้กระท่ังจะรายงานว่า

จะออกไปไหนกับข้าก็คร้านจะท�าแล้ว"

Page ������������� 1.indd   61 22/8/2561 BE   15:09



62

เซียมซีทายรัก 1

หานกวงแสร้งท�าเป็นฟังอย่างไม่ใส่ใจ มือก็ยังคลึงป้ายหยกเล่น  

เชือกถักสีแดงท่ีผูกติดกับป้ายหยกเด๋ียวก็ม้วนอยู่บนนิ้ว อีกเด๋ียวก็ถูก

สะบัดออก เดี๋ยวตวัดม้วนเดี๋ยวสะบัดออกอยู ่เช ่นน้ี เหมือนเชือก 

เก่ียวกระหวัดอยู่ท่ีหัวใจ เดี๋ยวคลายเดี๋ยวแน่น ทว่าเชือกท่ีตึงแน่นเส้นน้ี

กลับเสียดสีให้ใจดวงนี้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง

"ข้าละเลยหน้าท่ี เป็นความผิดของข้าที่มิได้รายงานบอกกล่าว 

นายท่านก่อน เพราะข้าสะเพร่าเองขอรบั" เซีย่ฟ่ังกล่าว "หลงัเทีย่งข้าไปที่

ร้านขายยา เปลี่ยนยาท�าแผลแล้วอยากงีบสักนิด แต่เมื่อลืมตาขึ้น 

เวลาก็เลยมาจนป่านนี้แล้ว"

หานกวงนิ่งอึ้ง ป้ายหยกที่ถูกหมุนเล่นในมือชะงักกึก พลางมอง

เซี่ยฟั่งอย่างประหลาดใจ

เจ้าบ้านสกุลหานมองไปยังมอืของเซีย่ฟ่ัง พบว่าผ้าพันแผลดสูะอาด

เรยีบร้อยแล้ว แม้จะเห็นชดัว่าเปลีย่นมาจรงิ ทว่าเขากลบัไม่แสดงสหีน้า

อ่อนลงแม้แต่น้อย เขายังคงต่อว่า "ต่อให้ออกจากเรือนไปครู่เดียว  

เจ้าก็ควรรายงานข้า หน�าซ�้าในคฤหาสน์ก็มีหมอมิใช่หรือ ไยต้องออกไป

ข้างนอก เมื่อวานหมอซ่งก็เป็นคนท�าแผลให้เจ้าไม่ใช่หรือ"

"ท่านหมอซ่งเป็นหมอทีด่แูลฮหูยินผูเ้ฒ่า นายท่าน และบรรดาฮหูยิน

โดยเฉพาะ หากพ่อบ้านอย่างข้าเรยีกใช้ท่านหมอซ่งด้วย เกรงว่าจะเป็นการ

ไม่เหมาะ"

เจ้าบ้านสกุลหานพอใจกับค�าตอบนี้มากและไม่ต่อว่าอีกฝ่ายอีก  

เขากล่าวว่า "มือของเจ้าเจ็บหนักไม่น้อย เดิมทีข้าควรให้เจ้าพักผ่อน 

สกัสองวัน เพียงแต่พ่อบ้านคนเก่าอายุมากแล้ว ทัง้ยังออกไปอย่างกะทนัหัน 
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ในเรอืนก็ไม่อาจขาดพ่อบ้านได้ ไม่เช่นนัน้พวกบ่าวรับใช้เป็นได้อูง้านแน่"

เซีย่ฟ่ังไม่ได้มองหานกวงแม้แต่ครัง้เดยีว และมไิด้บอกเรือ่งทีอ่กีฝ่าย

กลัน่แกล้งเขา บรุษุหนุ่มยังแจงว่า "วันน้ันทีน่ายท่านให้ข้าสะสางห้องเก็บของ 

ท�าบญัชรีายชือ่ ยามน้ีข้าท�าเสรจ็แล้วขอรับ"

หัวใจของหานกวงกระตุกวูบอีกคร้ังจนแทบพุ่งข้ึนมาจุกถึงล�าคอ  

เขารีบสกัดถ้อยค�าของตนเองไว้ทั้งหมด ใจฝ่อจนเกิดความร้อนรน เพียง

อยากลกุหนอีอกไป ทว่าเขาเพ่ิงลกุข้ึนยืนเจ้าบ้านสกุลหานก็นิว่หน้าแล้ว  

"ดูเจ้า ผ่านไปแค่เพียงครู่ไยจึงนั่งไม่อยู่เช่นนี้"

หานกวงจ�าต้องบากหน้าแล้วน่ังลงต่อ สายตาจับจดอยู่ที่บัญช ี

เล่มนั้น

บัญชีเล่มไม่หนา เน่ืองจากสิ่งของในห้องเก็บของจะว่ามากก็มิใช่ 

ขอเพียงแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยก็จดบันทึกได้รวดเร็ว

ซึง่บญัชรีายละเอยีดท่ีเซีย่ฟ่ังท�านัน้ เพียงมองปราดเดยีวก็เข้าใจแล้ว 

เพราะแยกหมวดหมู่ไว้ชัดเจน ขณะที่พ่อบ้านคนก่อนกลับท�าบัญชีได้ 

ค่อนข้างไร้ระเบียบ เซี่ยฟั่งนับว่าลงทุนลงแรงไปไม่น้อยกว่าจะสะสาง

จ�าแนกได้ขนาดนี้ ยิ่งดูเจ้าบ้านสกุลหานก็ยิ่งรู้สึกว่าเซี่ยฟั่งนั้นเชื่อถือได้

หานกวงเห็นแล้วกลับย่ิงหวาดผวา ในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าเหตุใด

เซ่ียฟั่งจึงไม่ฟ้องร้องเรื่องเขากับบิดา นั่นเพราะเซี่ยฟั่งยังมีแผนส�ารอง! 

พ่อบ้านผู้นี้รู ้ว่าตนขโมยของมีค่าในห้องเก็บของไปหลายชิ้น ฉะน้ัน 

อีกเด๋ียวเขาก็จะบอกเรื่องนี้กับบิดา ขอเพียงซักถามบ่าวรับใช้คนอื่นๆ  

ก็จะรู้ว่าตนเป็นคนลักเอาไป

เขามองมือทั้งสองข้างของตนเองอย่างตื่นตระหนก ราวกับจะถูกตี
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จนหักอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้ว

หานกวงอยู่มาย่ีสิบกว่าปี เขารู้ดีว่าสิ่งท่ีส�าคัญที่สุดส�าหรับบิดา 

มิใช่บุตรชายแต่เป็นทรัพย์สมบัติของเขา

คุณชายแห่งตระกูลคหบดีท่ีร�่ารวยที่สุดของเหิงโจวอย่างเขา 

กลับมีเงินที่ไว้ใช้จับจ่ายในมือน้อยกว่าพวกคุณชายตระกูลรองด้วยซ�้า  

แต่เพราะเขาห่วงหน้าตาจึงไม่อาจเอ่ยปากเรื่องเช่นน้ีได้ ฉะน้ันจึงได้แต่

ขโมยของมีค่าในห้องเก็บของไปแลกเป็นเงินใช้จ่าย

เจ้าบ้านสกุลหานดูบัญชีเสร็จอย่างรวดเร็วก็โกรธเซี่ยฟั ่งไม่ลง 

อกีต่อไป พลางเอ่ยชืน่ชมว่า "เวลาสัน้ๆ เพียงไม่กีว่นั เจ้าก็คดัแยกสิง่ของ 

ได้เรียบร้อยแล้ว ข้ามิได้มองคนผิดเลยจริงๆ"

"เพราะพ่อบ้านคนก่อนท�าไว้ได้ดี ข้าเพียงแค่จัดแจงบัญชีไม่ก่ีเล่ม

เท่านั้น มิได้ท�าอะไรเลยขอรับ"

ไม่แย่งความดคีวามชอบ ไม่ชงิดชีงิเด่น น่ันย่ิงท�าให้เจ้าบ้านสกุลหาน

พอใจอย่างมาก เขาจึงเอ่ยอีกว่า "เรื่องของห้องเก็บของ เจ้ามีอะไร 

จะรายงานข้าหรือไม่ ได้ยินฮูหยินบอกว่าบางครั้งนางไปที่ห้องเก็บของ 

เหมือนพบว่ามีของหายไป แต่ก็อาจเป็นเพราะพวกบ่าวท�าความสะอาด

แล้วเปลีย่นทีว่าง แต่เพราะไม่มเีวลาตรวจดอูย่างละเอยีดจงึได้พักเรือ่งนี ้

ไว้ก่อน ข้าแค่คิดว่ายากจะรับรองว่าบ่าวจะไม่หยิบของมีค่าจ�านวนหน่ึง 

ตดิไม้ตดิมอืไปด้วย อย่างเหด็หลงิจอืหกต�าลงึ* นี ้ ลอบหยิบสกัหน่ึงต�าลงึ 

ก็เป็นไปได้"

หานกวงเหงื่อท่วมหัวทันที

* น�้าหนัก 1 ต�าลึงของจีนเท่ากับ 31.25 กรัม

Page ������������� 1.indd   64 22/8/2561 BE   15:09



65

อีเหมยถงเฉียน

เซีย่ฟ่ังตอบ "ไม่มขีอรบั สิง่ของล้วนอยู่ครบ มไิด้น้อยลงแต่อย่างใด" 

เขากล่าวอีกว่า "นายท่านสอนสั่งดูแลเป็นอย่างดี เมื่อก่อนไม่มี จากนี้ 

ก็จะไม่มเีช่นกัน"

หานกวงนิ่งอึ้งอีกครั้ง เขาเดาผิดอีกแล้วหรือ ไยเซ่ียฟั่งจึงปล่อย

โอกาสงามเช่นนี้ให้หลุดลอยไปเสียได้

เขามึนงงอยู่นาน ทันใดนั้นก็ตาสว่าง เมฆหมอกในใจพลันสลาย 

เซี่ยฟั่งก�าลังประจบเอาใจข้า!

อีกฝ่ายย่อมรู้ว่าตนจะเป็นเจ้าบ้านสกุลหานในอนาคต ภายหน้า 

ทกุอย่างของสกุลหานล้วนเป็นของตน เพราะฉะนัน้ต่อให้ตนกลัน่แกล้งเขา

เพียงไร เขาก็ไม่ปริปากบอกใคร หน�าซ�้าเรื่องของหายในห้องเก็บของ  

เซี่ยฟั่งก็ยังท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็น

เมื่อหานกวงมองเซี่ยฟั่งอีกครั้ง แววตาก็ไร้ความหวาดกลัวแล้ว  

ตรงกันข้ามกลับประทับใจที่อีกฝ่ายรู้จักดูสถานการณ์เช่นนี้

ยึดติดและปล่อยวางได้เป็นการกระท�าของสุภาพชนมิใช่คนพาล

ต�่าช้า คนเช่นนี้ย่อมใช้การได้ ต่อให้เขาได้เป็นเจ้าบ้านแล้ว ต�าแหน่ง 

พ่อบ้านของเซี่ยฟั่งเขาก็ไม่คิดปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

ความเปลีย่นแปลงบนสหีน้าของหานกวงล้วนอยู่ในสายตาของเซีย่ฟ่ัง 

บรุษุหนุ่มลดสายตาลงเลก็น้อย พร้อมกับนึกเหยียดหยันอยู่ในใจ
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7

เจ้าบ้านสกลุหานซกัถามเสรจ็ก็ให้เซีย่ฟ่ังกลบัไปพักผ่อน เซีย่ฟ่ังรูว่้า

หานกวงจะมาหาตนเองจงึไม่ได้เดินออกไปไกล ครูห่น่ึงหานกวงก็ตามมา

ขวางเขาไว้จริงตามคาด พร้อมมองด้วยสายตาเคลือบแคลงสงสัย 

อย่างถ่ีถ้วนรอบหนึง่ ก่อนจะหวัเราะเสยีงเบา "เหตใุดเจ้าจงึไม่เปิดโปงข้า"

เซี่ยฟั่งเหลือบตาขึ้นมองเขา เอ่ยด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "ของเหล่าน้ี

ล้วนเป็นของคุณชายรองอยู่แล้ว"

หานกวงแสนเบาใจ เมื่อผู ้ที่รู ้สถานการณ์เช่นนี้เป็นคนที่เขา 

สามารถใช้งานได้ในอนาคต "ต่อไปข้าก็จะไม่กลัน่แกล้งเจ้าอกี เพียงแต่...

เท่าที่ข้ารู ้ ในเมื่อท่านพ่อข้าถามเช่นนั้นก็ย่อมรู ้แล้วว่ามีของหายไป  

หากเจ้าไม่บันทึกลงในบัญชีให้ละเอียด ท่านพ่อต้องสงสัยว่าเจ้าเป็นคน

เอาไปเป็นแน่"

เขารู้สึกว่าเมื่อเซี่ยฟั่งเข้ามาเป็นพรรคพวกของตนเองแล้ว ฉะน้ัน 
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เขาจึงอยากท�าตัวเป็นเจ้านายตัวจริงที่ปกป้องบ่าวรับใช้ของตนเอง  

ด้วยเหตุนี้เขาจึงเปิดใจคุยกับอีกฝ่าย

"หายไปอย่างสองอย่าง นายท่านย่อมไม่รู้ เพียงแต่ต่อไปข้าขอ

คณุชายรองอย่าได้ยักย้ายของในห้องเก็บของอกีเลยขอรบั เพราะอย่างไร

ของก็ล้วนถูกบันทึกลงในบัญชีหมดแล้ว" เซี่ยฟั่งตอบ

ไหนเลยจะหายไปแค่อย่างสองอย่าง หานกวงพึมพ�าในใจแต่ไม่คดิ

จะกล่าวออกมา มคีนรบัผดิแทนเช่นนีไ้ยเขาจะไม่ยินดเีล่า ต่อให้เขาเห็น

เซี่ยฟั่งเป็นคนของตนแล้วแต่ก็ยังไม่คิดสละตนเองเพ่ือปกป้องอีกฝ่าย  

ซึ่งจุดนี้ไม่คุ้มค่าพอให้ตนเองลงแรง

เซี่ยฟั่งรู้ว่าเจ้าบ้านสกุลหานย่อมมองออกว่าเขามิได้บันทึกส่ิงของ 

ในห้องเก็บของออกมาท้ังหมด ท่ีให้เขาไปห้องเก็บของ เดมิทนีัน้ก็เพียงเพ่ือ

ลองใจเขาเท่าน้ัน

ซึ่งเขามิได้ตระหนกตื่นตูมเลยสักนิด

"เซี่ยฟั่งคนนี้ก็เป็นคนหน้าเงิน"

หานฮหูยินก�าลงัจดุเครือ่งหอมอกีเช่นเคย เคร่ืองหอมนีเ้ป็นไม้กฤษณา

ทีเ่จ้าบ้านสกุลหานชืน่ชอบทีส่ดุ อีกทัง้ไม้กฤษณายังเป็นของท่ีมรีาคาแพง 

ซึ่งแสดงถึงฐานะของผู้ใช้ได้อย่างเด่นชัด เพราะฉะนั้นแม้จะส้ินเปลือง 

ไปบ้าง แต่เจ้าบ้านสกุลหานก็ชอบให้มีกลิ่นหอมนี้ติดอาภรณ์ ไม่เพียง 

เฉพาะเรอืนนี ้ แม้แต่ในเรอืนของอนุภรรยาอกีสามคนก็ล้วนมเีครือ่งหอม

กฤษณา และจะจุดเฉพาะเวลาที่เขาไปเท่านั้น

"โลภมากหรือ เหตุใดข้าดูแล้วกลับไม่เหมือน" หานฮูหยินกล่าว  
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"ท่านมองออกได้อย่างไร"

"ข้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรเขาจึงลดตัวมาเป็นพ่อบ้าน หากบอกว่า 

ไร้ท่ีไปข้าย่อมไม่เชือ่ เนือ่งจากเขาดมูใิช่คนไร้ฝีมอื เพราะฉะน้ันข้าจงึให้เขา

ตรวจนับสิ่งของในห้องเก็บของ แล้วคืนนี้เขาก็มอบบัญชีรายชื่อให้ข้า  

ข้าพบว่ามขีองหายไปท้ังหมดห้าชิน้ มยีาราคาแพงรวมถึงของมีราคาด้วย"

หานฮูหยินแปลกใจ "เขาเป็นคนขโมยหรือ"

"นอกจากเขา ยังมีใครที่มีกุญแจในห้องเก็บของอีก"

หานฮูหยินมีสีหน้าหยันเล็กนิด "ฉินอี๋เหนียงก็มี"

ฉินอี๋เหนียงก็คืออี๋เหนียงใหญ่ ซึ่งหานกวงก็คือบุตรชายของนาง

เจ้าบ้านสกุลหานไม่สบอารมณ์ทันท ี "ฉินฉินไม่มทีางท�าเร่ืองเช่นนัน้ 

เงินที่ข้าให้นางก็ไม่น้อยแล้ว เจ้าอย่าได้ตั้งแง่กับนางเช่นนี้เลย"

หานฮูหยินสงบปากสงบค�า วาจาเหล่านี้นางเคยเอ่ยอยู่บ่อยครั้ง  

แต่อย่างไรสามก็ียังไม่ยอมเชือ่ แล้วจะให้นางพูดมากไปไย นางจดุเครือ่งหอม

กฤษณาเสร็จแล้วก็เลื่อนเตาไปทางเขา พร้อมโบกพัดเบาๆ ให้กลิ่นหอม 

โชยไปตรงหน้าสามี "ในเมือ่รูว่้าเซีย่ฟ่ังเป็นคนท�า เช่นน้ันท่านก็ควรเฉดหัวเขา

ออกไป"

เจ้าบ้านสกุลหานสูดลมหายใจเข้าเฮือกหน่ึง พลางเอ่ยด้วย 

อารมณ์เบิกบานว่า "ข้าไล่เขาไปไม่ได้หรอก หากเขาไม่โลภอะไรเลยสิ  

คนเช่นนั้นต่างหากที่จะน่ากลัว คนท่ีมีความสามารถ แต่ไม่ละโมบ 

อยากได้อะไรทั้งสิ้น มันสมเหตุสมผลแล้วหรือ"

หานฮหูยินเพ่ิงเข้าใจเจตนาของสาม ีนางลอบชืน่ชมไหวพรบิของเขา 

ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าสามีของนางฉลาดจนน่ากลัว นางไม่พูดมากอีก  
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เพียงกล่าวคล้อยตาม "นัน่ก็ใช่"

"คืนนี้ข้ายกตัวอย่างเรื่องของหายกับเขา เขามิใช่คนโง่ น่าจะพอรู้

ขอบเขต แต่ต่อไปของมีค่าที่คนอื่นมอบมายังต้องให้ฮูหยินช่วยบันทึก 

ลงบญัชแีล้ว"

หานฮูหยินช้อนตาขึ้นเล็กน้อย อยากถือโอกาสประชดว่าเหตุใด 

เขาจึงไม่มอบหมายให้ฉินอี๋เหนียงท�า แต่สุดท้ายก็ห้ามใจตนเองไว้

ช่วงเช้าตรู่ อาเหม่าไปเก็บสมุนไพรบริเวณทุ่งหญ้าท่ีอยู่ละแวก 

ใกล้เคียง น�ามาท�าความสะอาดแล้วผึ่งแดดท่ีหน้าประตู พอกลับมา 

ตอนเท่ียงนางก็พลกิสมนุไพรกลบัด้าน กระท่ังถึงช่วงย�า่ค�า่ สมุนไพรพวกนี้

ก็ถูกตากจนแห้งกรอบ ขย�าด้วยมอืเบาๆ ก็ละเอยีดเป็นชิน้เลก็ช้ินน้อยแล้ว

นางบดสมุนไพรพวกน้ีให้เป็นผง ใส่ลงในถุงหอมที่สะอาด เตรียม

น�าไปให้เซี่ยฟั่ง

นางยังเป็นห่วงแผลทีม่อืของเขา เมือ่คนืได้ยินว่าเจ้าบ้านสกุลหาน

เรยีกเขาไปพบ นางยังห่วงว่าเขาจะถูกต�าหนหิรอืถูกลงโทษ แต่หลงัจาก

สอบถามจากสาวใช้ในเรอืนเดยีวกันแล้วก็ได้ความว่าเขาไม่ได้ถูกลงโทษ

แต่อย่างใด ไม่เพียงเท่าน้ันยังได้รับความห่วงใยจากนายท่าน ท่ีแท้ 

เขาก็บอกว่าช่วงบ่ายตนเองไปท�าความสะอาดแผลท่ีร้านขายยา แล้ว 

หลังจากนั้นตัวเขาก็เผลอหลับไป

เหตผุลนีไ้ม่ค่อยน่าเชือ่ถือนัก เพราะนางก็เห็นเขาว่ิงตามรถม้าของ

คุณชายรองไปกับตา

แต่เพราะเหตุใดเขาถึงต้องโกหก
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แม้อาเหม่าจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเขาแต่ก็ไม่อยากคิดมาก 

นางยังคงหยิบถุงหอมใส่อกเสื้อ จากนั้นก็เดินตามหาเซี่ยฟั่ง

พ่อบ้านท�างานโดยไม่มีก�าหนดเวลาและสถานท่ี อีกทั้งอาเหม่า 

ก็ไม่สะดวกสอบถามทีอ่ยู่ของเขา ฉะน้ันพอถึงช่วงกินข้าวจงึเห็นเขาพูดคยุ

กับคนอ่ืนอยู่บนทางเดินสวนดอกไม้ เมื่อมองจนแน่ชัดแล้วจึงพบว่า 

คนผู้นั้นคือคุณชายรอง

อาเหม่ามองพวกเขาอยู่ไกลๆ ก็พบว่าหานกวงกับเซี่ยฟั่งเหมือน

สนทนากันถูกคอมาก นางเห็นหานกวงหัวเราะชอบใจอยู่หลายครั้ง 

โดยปราศจากท่าทีกลั่นแกล้งเขาอีก

เดิมนึกว่าพวกเขาจะสนทนากันอีกนาน อาเหม่าจึงมิได้ซ่อนตัว 

ทันใดนั้นหานกวงก็หันร่างกลับมาแล้วมองเห็นอาเหม่าในทันที

อาเหม่ากลัวเล็กน้อย นึกอยากเบี่ยงร่างหลบไปอยู่ด้านข้าง ทว่า 

หานกวงกลับย่างสามขุมตามมา แล้วมองส�ารวจนางต้ังแต่หัวจรดเท้า 

อยู่หลายรอบ จู่ๆ เขาก็ยิ้มอย่างมีเลศนัย "มิน่า...มิน่าล่ะ..."

กล่าวจบหานกวงก็เดินจากไป ท้ิงไว้เพียงรอยย้ิมก�ากวมจนอาเหม่า

ท�าอะไรไม่ถูก

ครู่หนึ่งเซี่ยฟั่งก็เดินเข้ามา กล่าวกับอาเหม่าว่า "ต่อไปเจ้าไม่ต้อง 

คอยหลบคณุชายรองแล้ว จากน้ีเขาจะไม่ท�าเร่ืองเสียมารยาทกับเจ้าอกี"

อาเหม่าเงยหน้าขึ้นถาม "ท่านพูดอะไรกับเขาหรือ"

เซี่ยฟั่งตอบ "แค่พูดค�าเกลี้ยกล่อมห้ามปรามไปเล็กน้อยเท่านั้น"

ถึงอาเหม่าจะอ่อนประสบการณ์ แต่ก็เข้าใจเรือ่งราวความรูส้กึเหล่านี้

อยู่บ้าง เพราะเหล่าสาวใช้ในเรือนเดียวกันมักจะกล่าวถึงกันมาก อีกท้ัง 
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นางก็เป็นบ่าวรับใช้มานานจึงเข้าใจอยู่ไม่น้อย แต่ดูเซี่ยฟั่งเหมือนจะ 

ไม่รู้สึกตัวในความหมายวาจาของตนเอง ทว่าในสายตาของอาเหม่าน้ัน 

ความรู้สึกของนางที่มีต่อเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว

พวงแก้มของนางขึ้นสีระเรื่อ อยากเอ ่ยปาก แต่ท ้ายที่สุด 

ก็กระดากอายเกินกว่าจะกล่าว นางถอนใจเบาๆ เฮือกหนึ่ง "ขอบคุณ 

พ่อบ้านเซี่ยที่คลายปัญหาให้อาเหม่า"

เซ่ียฟั่งมิได้รับความดีความชอบ เมื่อเห็นนางจะไปก็ร้องเรียกไว้  

"รอก่อน"

อาเหม่าหยุดฝีเท้ามองเขา เห็นเขาล้วงกล่องใบหนึง่ออกจากแขนเสือ้

แล้วย่ืนให้นาง นางเปิดออกดูจึงพบว่าด้านในเป็นผ้าสี่เหลี่ยมหลายผืน 

ทีถู่กพับไว้อย่างเป็นระเบยีบ หัวใจดวงน้อยพลนัสะท้านไหว ไม่เข้าใจเจตนา

ของอกีฝ่าย

เซีย่ฟ่ังกล่าว "วันน้ันท่ีม้าพยศ มอืข้าได้รับบาดเจบ็ เจ้าใช้ผ้าเชด็หน้า

พันแผลให้ข้า แม้ข้าจะลองซกัท�าความสะอาดแล้ว แต่เพราะมนัเป้ือนเลอืด

จงึใช้ไม่ได้แล้ว เมือ่วานเจ้าก็ใช้ผ้าเชด็หน้าซบัเหง่ือให้ข้าอกี ข้าเองก็ลืมคนื 

คดิไปคิดมา จงึซือ้กล่องใหม่มาให้เจ้าเสยีเลย"

ผ้าเช็ดหน้าเหล่าน้ีมิใช่เนื้อผ้าที่พบได้ท่ัวไป แต่กลับเป็นผ้าไหม  

ทั้งยังปักลายดอกเหมยสีแดงและสีเหลือง ประณีตละเมียดละไมย่ิง  

ซึ่งมิใช่ของที่บ่าวอย่างนางสามารถใช้อย่างเปิดเผยได้

แต่อาเหม่าไม่ได้บอกกล่าว บุรุษเช่นเขาก็คงไม่เข้าใจ ซ�้ายังซื้อ

ผ้าเช็ดหน้ากล่องน้ีมา เขาอาศัยผ้าเช็ดหน้ากล่องน้ีเป็น 'ของตอบแทน' 

และถือเป็นการสะสาง 'หนี้' ที่พวกเขาท้ังสองติดค้างกันในหลายวันนี้ 
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ให้เรียบร้อย วันหน้าจึงจะไม่กระอักกระอ่วนใจเช่นนั้นอีก

อาเหม่ารับกล่องไว้แล้วกล่าวว่า "พ่อบ้านมีน�้าใจแล้ว"

เซีย่ฟ่ังคนืผ้าเชด็หน้าแล้วก็คล้ายไม่มอีะไรบางอย่างสมุแน่นอยู่ในอก

ของตนเองอกี เขานกึว่าการสนทนาจะจบเพียงเท่านี ้ขณะก�าลงัจะไปท�างาน

ก็ได้ยินนางกล่าวว่า "ต่อไปพ่อบ้านเซีย่...ขอท่านอย่าได้พูดเรือ่งของข้ากับ

คณุชายรองอกีเลยจะดีกว่า"

เซี่ยฟั่งไม่เข้าใจ "เพราะอะไร"

ดวงหน้าของอาเหม่าแดงปลัง่อกีครัง้ นางก้มหน้ากล่าว "ไม่มอีะไร  

ข้าขอตวัไปท�างานก่อน"

กล่าวจบนางก็เร่งฝีเท้าจากไป ทิ้งเซี่ยฟั ่งให้อยู่ท่ีเดิม เซี่ยฟั ่ง 

เดานัยในค�าพูดของนางไม่ได้ไปชั่วขณะ ทว่าเมื่อมองแผ่นหลังท่ีรีบร้อน

เดนิจากไปของเด็กสาวแล้วเขาจงึเพ่ิงเข้าใจกระจ่าง ท่ีแท้เรือ่งท่ีเขาพูดกบั

หานกวง ตัง้ใจบอกว่าอย่าคดิอกศุลกับอาเหม่าอกีนัน้ก็ถูกอกีฝ่ายเข้าใจไปว่า

เขามีใจให้อาเหม่าเสียแล้ว 

มน่ิาเมือ่ครูห่านกวงฟังแล้วจงึหัวเราะชอบใจอย่างมเีลศนยัเช่นนัน้

เซี่ยฟั่งที่ถูกเข้าใจผิดก็รู ้สึกว่าหากปล่อยไว้จะไม่ได้การ เดิมที 

เรื่องผ้าเช็ดหน้าไหมนี้เขาก็เพียงอยากฟ้ืนความสัมพันธ์ของพ่อบ้านกับ 

สาวใช้ มใิช่เพ่ืออยากใกล้ชดิขึน้ไปอกีข้ัน ใครจะคดิว่าเรือ่งราวกลบัตาลปัตร

เช่นนี้

เซี่ยฟั ่งขมวดคิ้ว พลางทอดสายตามองไปยังระเบียงทางเดิน 

ที่ไร้เงาร่างของเด็กสาวแล้ว ทว่าทุกสีหน้าและอิริยาบถของอาเหม่าน้ัน 

ยังคงตราตรึงอยู่ในใจเขา
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เมือ่อาเหม่าเดนิออกมาจากสวนดอกไม้แล้ว จงึหยิบถุงหอมสมนุไพร 

ทีน่างใช้เวลาท�าทัง้วันออกมา ชัง่ใจครูห่น่ึงก่อนย่อกายนัง่ยองๆ อยู่ริมสระ

แล้วเทผงสมนุไพรลงในน�า้

เซี่ยฟั่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าทั้งสองไม่ควรเกี่ยวข้องกันอีกแล้ว 

หากนางยังมอบถุงหอมให้เขาอีก เซี่ยฟั่งก็ต้องปวดหัวว่าจะ 'ตอบแทน' 

นางอย่างไร แม้ยาตัวนีจ้ะดีกับแผลของเขา แต่อย่างไรเขาก็ต้องไปขอยา

กับหมออยู่ดี ดังนัน้ต่อให้ไม่มสีมนุไพรตัวนีก็้คงไม่เป็นไร

...ใต้หล้านี้น�้าใจยากจะคืน อย่าให้มีเหตุให้เข้าใจผิดกันจะดีกว่า

ผงหญ้าท่ีลอยอยู่กลางสระน�้าค่อยๆ ดิ่งจมลงทีละน้อย แสงแดด 

อาบไล้อยู่บนผวิน�า้ สะท้อนประกายคลืน่น�า้เข้าไปในดวงตาของอาเหม่า

จนระยิบระยบั ไหวกระเพ่ือมเลือ่นลอย
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8

ตั้งแต่วันน้ันท่ีเซี่ยฟั่งมอบผ้าเช็ดหน้าไหมให้อาเหม่าไปกล่องหน่ึง 

เมื่อทั้งสองเจอกันในยามปกติพวกเขาก็เพียงทักทาย ทุกอย่างดูธรรมดา

ราบรืน่ไม่มอีะไรท่ีผดิปกติ นัน่ท�าให้เถาฮวาเกิดความเบือ่หน่ายในอารมณ์

อย่างมาก เนื่องจากนางได้ยินว่าวันท่ีมีม้าพยศอาเหม่ายังพุ่งเข้าไปช่วย

ท�าแผลให้เขา ชัดเจนว่าเป็นคู่วาสนาน�าพาโดยมิต้องสงสัย

แต่อาเหม่าคล้ายไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้แม้แต่น้อย

วันน้ีเถาฮวาหวีผมให้อาเหม่า ดวงหน้าท่ีสะท้อนในคันฉ่องยามน้ี

ผดุผ่องงดงาม เรอืนผมด�าเงาสยายปรกบ่า ย่ิงขบัให้นางดเูย้ายวน เถาฮวา 

มองจนแทบตาค้าง

อาเหม่าเห็นนางใจลอย จึงมองนางในคันฉ่องพลางถาม "ไยจึง 

ไม่หวีต่อเล่า อีกครู่ข้าก็ต้องยกน�้าร้อนให้เหล่าเจ้านายล้างหน้าล้างตา

แล้ว"
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"ข้าแค่รู ้สึกเสียดาย" เถาฮวากล่าว "อาเหม่าเจ้างดงามเพียงนี้  

หากคู่กับพ่อบ้านแล้วย่อมเหมาะสมกันอย่างมาก"

อาเหม่าชะงัก "เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้ว"

"จะโทษที่ข้าเอ่ยเรื่องน้ีขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาด ก่อนนี้ก็มีใบเซียมซ ี

ช่วยยืนยันเรือ่งของพวกเจ้า...ไม่อย่างนัน้ข้าก็คงไม่คดิฟุ้งซ่านเช่นนีห้รอก"

อาเหม่าเหลียวมองในห้อง เมื่อเห็นว่าคนอ่ืนต่างง่วนอยู่กับตนเอง 

ไม่มใีครเทความสนใจมาท่ีพวกนาง จงึเอ่ยเสยีงเบา "ท่ีนีม่คีนชอบพ่อบ้านเซีย่

ไม่น้อย เจ้าก็อย่าได้พูดเรือ่งนีอ้กีเลย ขนืยังพูดอกีข้าก็จะเป็นเป้าให้ถูกคนอ่ืน

เพ่งเล็งแล้ว"

เถาฮวาเข้าใจและไม่แปลกใจ เมือ่เซีย่ฟ่ังอยู่ในคฤหาสน์สกุลหานนี้ 

อย่าว่าแต่ในหมูบ่่าวรบัใช้เลย แม้แต่ในบรรดาเจ้านาย เขาก็ยังดสูง่าสงูศกัดิ์

ทัง้รปูงาม เหล่าสาวใช้จะปลาบปลืม้เขาก็เป็นเรือ่งปกต ิหากนางยังหยิบ 

เอาเรือ่งเซยีมซที�านายรกัของอาเหม่ามาพูดบ่อยๆ ก็คงถือเป็นการสร้างศัตรู

ให้เจ้าตัว เถาฮวาถอนใจเฮอืก "อันท่ีจรงิพอข้าเห็นพ่อบ้านเซีย่แล้วก็นกึถึง

คณุชายสาม"

เอ่ยถึงคุณชายสาม หัวใจของอาเหม่าก็เต้น 'ตึกตัก' ขึ้นทันใด

คุณชายสามหานอ้ี เป็นบุตรชายคนเดียวของนายท่านรอง เขา 

พเนจรร�า่เรยีนอยู่ภายนอกนานหลายปี และจะกลับสกุลหานเพียงปีละคร้ัง 

พักเพียงไม่ก่ีวันเขาก็จะออกไปอกี

เขาเป็นคนฉลาดเฉลียว สุภาพนุ่มนวล หน้าตานับว่างามสง่า  

รูปลักษณ์คุณสมบัติโดดเด่น และที่ส�าคัญที่สุดคือเขาดีกับอาเหม่า 

อย่างมาก
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ซึ่งยามนี้พอเถาฮวาเอ่ยถึง นางเพ่ิงเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงรู้สึก 

สนทิใจกับเซีย่ฟ่ังย่ิงนกั น่าจะเป็นเพราะกลิน่อายของเขากับคณุชายสาม 

มส่ีวนคล้ายกัน เพียงแต่เซีย่ฟ่ังมนิีสยัท่ีสขุมุเงยีบขรมึมากกว่า ไม่เหมอืน

คณุชายสามท่ีเหน็นางแล้วก็จะย้ิมร่าพร้อมเรียกนางว่า 'อาเหม่า อาเหม่า' 

ราวกับก�าลังเรยีกแมวตัวน้อยอย่างนัน้

กลางวนัรบีร้อนเดนิทาง ไอร้อนระอปุกคลมุอยู่ภายใน จนคนท่ีนัง่อยู่

ในรถม้ารูส้กึร้อนอบอ้าว ถูกรมจนสติใกล้เลอืนราง

เนื่องจากเจ้าบ้านสกุลหานมีรูปร่างอ้วนท้วนอยู่แล้ว ฤดูร้อน 

กลัวไอร้อนฤดูหนาวขยาดพายุหิมะ ลงจากรถม้าแล้วใบหน้าก็ร้อน 

จนแดงก�า่ ราวกบัหมสูบัป้ันราดน�า้แดงลกูหนึง่ท่ีกลิง้ลงพ้ืน เขาใช้ผ้าเชด็หน้า

ซบัเมด็เหงือ่บนหน้าผาก ก่อนแหงนหน้ามองอาทติย์ร้อนแรงด้วยความชงิชงั

เหลอืแสน

เขาเพ่ิงลงจากรถ ผู้คุ้มกันก็กรูกันเข้าไป เพราะพวกเขาอยู่ใกล้กัน

เกินไปจึงบังทิศทางลม ทว่าเจ้าบ้านสกุลหานกลับไม่ได้สั่งให้พวกเขา 

ถอยห่าง เพียงเพราะเรื่องม้าคลุ้มคลั่งเมื่อสามวันก่อนนั้นก็ท�าให้เขา 

อกสั่นขวัญผวาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เขายังเพ่ิมผู้คุ้มกันอีกสองคน  

เพื่อป้องกันมิให้ตนเองถูกปองร้ายได้อีก

ขณะเดินขึน้บนัไดหนิ เขายังกล่าวกับเซีย่ฟ่ังอกีว่า "เหตใุดจงึยังสืบ 

ไม่ได้ความอีก"

เซี่ยฟั ่งรู ้ว ่าเขาถามถึงเรื่องใดจึงกล่าวตอบ "ใกล้แล้วขอรับ  

ข้าได้เบาะแสมาแล้ว ขอเพียงพิสจูน์ความจริงอกีเร่ืองหนึง่ได้ ก็จะหาตวั
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คนผูน้ัน้ได้ทันที"

เจ้าบ้านสกุลหานมไิด้กล่าวชมเขา เดมิทเีขาคดิว่าเซีย่ฟ่ังจะใช้เวลา

แค่วันเดยีวก็สามารถสืบหาคนร้ายได้แล้ว กลบัคดิไม่ถึงว่าสองวันเข้าไปแล้ว 

ก็ยังไร้วี่แวว แม้จะบอกว่าได้เบาะแส ทว่า...

ความต้องการที่ผู้เป็นนายเรียกร้องจากบ่าวรับใช้ มักไร้ที่สิ้นสุด

หลงัจากเจ้าบ้านสกุลหานเข้าคฤหาสน์แล้ว เซีย่ฟ่ังก็ผ่อนฝีเท้าเดินไป

ข้างคนบงัคบัรถมา้แล้วกลา่ว "ตอนนีม้า้ทีค่ลุม้คลัง่ตวันัน้ยงัอยูท่ีค่อกมา้ 

หรอืไม่"

"ยังอยู่ท่ีคอกม้าขอรับ แต่หายคลุ้มคลั่งแล้ว สองวันน้ีมันค่อนข้าง

ว่าง่าย" คนบังคับรถม้าตอบ

เซีย่ฟ่ังกล่าวเสยีงเรยีบ "กลางคืนคนฆ่าสตัว์จะมา ให้จงูมนัไปเสยี"

คนบังคับรถม้าแปลกใจ "คนฆ่าสัตว์หรือ จะฆ่าม้าหรือขอรับ"

"ในเมือ่เป็นบ้าไปแล้ว จะเลีย้งไว้อกีท�าไม ต่อให้ตอนนีม้นัไม่อาละวาด 

ต่อไปก็ยากจะรับรองว่ามันจะไม่คลุ้มคล่ังจนพังรถม้าอีก หน�าซ�้ายามนี ้

ก็เลี้ยงมันไว้ท่ีคอกม้าเฉยๆ มิใช่หรือ เจ้าก็รู้ว่านายท่านไม่ชอบเล้ียงคน 

หรือสัตว์ที่ใช้งานไม่ได้ เพราะฉะน้ันนายท่านจึงให้ข้าตามคนฆ่าสัตว์มา  

เขาน่าจะมาหลงัยามโหย่ว"

เซีย่ฟ่ังกล่าวจบ เขามองบรุษุร่างเตีย้ก�าย�าตรงหน้าก่อนกล่าวเสริม 

"ข้ารูว่้าม้าตวัน้ีเจ้าเป็นคนเลีย้งมาสีปี่กว่า แต่นายท่านสัง่มา ข้าก็จนปัญญา"

คนบังคับรถม้าฟังแล้วก็ถอนใจ "ข้าน้อยเข้าใจ แล้วแต่นายท่าน 

จะสั่งการ"

เซี่ยฟั่งพยักหน้า ก่อนเดินเข้าคฤหาสน์ไป
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พ้นเวลายามเทีย่ง ไอร้อนซดัสาด บาดแผลบนหน้าผากของเซีย่ฟ่ัง 

ยังไม่หายสนิท และแผลที่ทายาก็ถูกคราบเหงื่อละลายจนชื้น เขาจึง 

รู้สึกแสบเล็กน้อยพลันนิ่วหน้าย่นคิ้ว ดูแล้วเหมือนมีเรื่องหนักใจ

อาเหม่าพร้อมเถาฮวาท่ีก�าลังจะออกจากคฤหาสน์เพ่ือไปตาม 

ช่างตดัเย็บให้ฮหูยินเดินมาพบ เห็นเขามท่ีาทางเช่นนัน้จงึมองอกีแวบหนึง่ 

ภายใต้แสงแดดท่ีเจดิจ้าจนแสบตา สหีน้าของบรุษุหนุ่มดขูาวซดีเลก็น้อย 

ทั้งดูไม่แข็งแรงนัก เพียงแต่ด้วยหน้าตางามสง่าของเขาแล้ว แม้จะม ี

กลิน่อายเจบ็ป่วยอยู่ทว่ากลบัย่ิงเพ่ิมความน่ามองแก่เขาข้ึนไปอกี อาเหม่า

แอบมองเพียงแวบหนึ่งก็ดึงสายตากลับ ส่วนเถาฮวาที่มิได้ชอบเขา  

เพียงแค่ชื่นชมหน้าตาของเขาเท่านั้น กลับจดจ้องอยู่นานอึดใจใหญ ่

กระท่ังเซี่ยฟั่งรู ้สึกตัว เมื่อเขาเงยหน้ามองมาทางนางแล้ว นางก็รีบ 

ถอนสายตากลับไปทันที ก่อนเม้มปากแอบหัวเราะ

สายตาเช่นน้ีเซี่ยฟั่งเคยเห็นมาจากกลุ่มสาวใช้ต้ังแต่วันแรกที่เขา 

เข้ามาคฤหาสน์สกุลหานน้ีแล้ว วันนั้นพวกนางเองก็หัวเราะคิกคักเช่นนี้ 

กับเขา แสนจะ...คลมุเครอืมนัียย่ิง

มีเพียงอาเหม่าที่ไม่เคยยิ้มให้เขาเช่นนี้เลย

เซี่ยฟั่งอยากถามนางอยู่หลายครั้ง ทว่าปุบปับถามก็คงไม่ดีนัก  

เขาจึงไม่ได้ถามมาตลอด

ขณะท่ีอาเหม่ากับเถาฮวาใกล้จะเดนิผ่านเขาไป ต่างฝ่ายต่างหยุดฝีเท้า

เพ่ือทกัทาย แล้วท้ังสองก็แยกย้ายกันเดิน ทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติ

อาเหม่ากับเถาฮวาตามช่างตัดเย็บมาตัดชุดให้ฮูหยิน ยังไม่ทัน 
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เข้าประตก็ูเจอเจ้าบ้านสกุลหานก�าลงัจะออกไปข้างนอก นางรบีดงึเถาฮวา

ไปอกีทางพลางค้อมศีรษะทกัทาย

อาทิตย์ร้อนระอุ ทันใดนั้นก็มีเสียงหวานใสของเด็กสาวดังเข้า 

โสตประสาท สะกิดให้เจ้าบ้านสกุลหานมองไปยังอาเหม่าทันที เด็กสาว

ที่อยู่ใต้แสงแดดเจิดจ้าผู้น้ีราวกับบุปผาแรกแย้มในฤดูร้อน ต่อให้นาง 

อยู่ในชุดสาวใช้ มัดผมจุกสองข้างแบบสาวใช้ธรรมดาเช่นไร ก็ไม่อาจ

บดบังความเย้ายวนของนางลงได้

เจ้าบ้านสกุลหานมองนางอยู่หลายคร้ัง ก่อนเอ่ยถาม "วันนีต้้องรบัใช้ 

ฮูหยินหรือไม่ ข้าขาดสาวใช้คนหนึ่งอยู่พอดี อย่างไรเจ้าก็ตามข้ามา 

แล้วกัน"

หวัใจของอาเหม่าพลนัหล่นวูบทนัที เจบ็ร้าวจนนางกระตกุมมุปาก 

อยากปฏเิสธออกไป แต่ก็กลวัจะเป็นการล่วงเกินนายท่าน หากเป็นเช่นนัน้

วันข้างหน้านางคงได้ทกุข์ทนไม่น้อยแน่

"ข้าจ�าได้ว่าฮูหยินให้อาเหม่าไปตามช่างเย็บผ้ามาที่เรือน อีกครู ่

อาเหม่าก็ต้องช่วยวัดตัวจับผ้า ถ้าอย่างไรนายท่านเรียกคนอื่นไปแทน 

ดีหรือไม่"

คล้ายลมเย็นสายหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางภูเขาไฟร้อนระอุ อาเหม่า 

ไม่กล้าแสดงสีหน้าซาบซึ้งให้กับเซี่ยฟั่งต่อหน้านายท่านอย่างแน่นอน  

เจ้าบ้านสกุลหานผู้นี้ฉลาดเป็นกรด นางจะท�าให้เซี่ยฟั่งพลอยเดือดร้อน

ด้วยมิได้

เจ้าบ้านสกุลหานฉีกยิ้ม "มีเถาฮวาอยู่มิใช่หรือ เถาฮวา รีบพาช่าง

เข้าไปเสียสิ"
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อาเหม่าเอียงหน้ามองเถาฮวา ส่งสายตาบอกใบ้นางว่าอย่าไป  

ทว่าเถาฮวานสิยัเถรตรงและไม่มไีหวพรบิเช่นนัน้จงึไม่เข้าใจ 'การขอความ

ช่วยเหลือ' ของอาเหม่าสักนิด นางขานรับอย่างเสียงดังฟังชัด จากน้ัน 

ก็พาช่างตัดเย็บเดินไปอย่างรวดเร็ว นางยังดีใจด้วยซ�้าที่ตนไม่ต้องยืน 

ตากแดดจนเกรียม 

เจ้าบ้านสกุลหานผุดยิ้มบางๆ เอ่ยเสียงเรียกอีกครั้ง "อาเหม่า"

อาเหม่าบากหน้าเดนิไปทางเจ้าบ้านสกุลหาน ท้ังไม่รูว่้าเขาจะพาตน

ไปทีแ่ห่งใด แล้วเซีย่ฟ่ังไปด้วยหรอืไม่ ราวกับหากว่าเขาไปด้วยแล้วนาง 

จะมทีางรอดกระนัน้

แต่อย่างไรเซีย่ฟ่ังเองก็ท�างานให้กับสกุลหาน อาเหม่าฝากความหวัง

ไว้กับเขาเช่นนีก็้เป็นแค่การหลอกตนเองแล้ว

นางเดินตามหลังเจ้าบ้านสกุลหาน ส่วนเซี่ยฟั่งตามอยู่ข้างๆ นาง  

มผีูคุ้ม้กันตามอยู่ห่างออกไป คนบงัคับรถม้ารีบยกม้านัง่มาวางลงหน้ารถม้า 

เจ้าบ้านสกุลหานก้าวเท้าเหยียบม้านั่งเพ่ือจะก้าวข้ึนไป ทันใดนั้น 

คนบังคับรถม้าที่ก้มตัวจับม้านั่งอยู่ก็พลันลุกข้ึนพรวด แทบจะท�าให้ 

เจ้าบ้านสกุลหานหงายหลังล้มตึงลงที่พ้ืน โดยไม่รอให้เขาได้ทันตั้งตัว  

คนบงัคับรถม้าก็ถือกรชิเล่มหนึง่ไว้ในมอื ก่อนค�ารามเสียงดังแล้วพุ่งเข้าไป

เล็งกริชแทงที่ต�าแหน่งหัวใจของเจ้าบ้านสกุลหาน

อาเหม่าตะลึงงัน ตกใจจนขยับตัวไม่ได้ ทันใดนั้นด้านหลังก็มี 

ลมเย็นสายหนึ่งวูบผ่าน เซี่ยฟั่งคว้ากริชด้วยมือเปล่าเอาไว้ได้ทันท่วงที 

กรชิเล่มน้ันคมกรบิ เพียงจบัเบาๆ ก็กรดีให้เกดิรอยแผลได้ ย่ิงไม่ต้องพูดถึง

เมือ่จบักรชิแน่นภายใต้แรงทีพุ่่งทะยานเข้ามา นัน่แทบจะกรดีแทงเข้าลกึ 
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ถึงกระดูกแล้ว

เซีย่ฟ่ังหน้ามดืไปทนัที เขาแทบหมดสตเิพราะความเจบ็ลกึถึงกระดกู

ในพริบตาน้ัน เคราะห์ดีที่เขาใช้อีกมือจับมือของคนบังคับรถม้าไว้ได้  

ผู้คุ ้มกันที่อยู่ด้านหลังจึงกระโจนเข้าจับตัวคนบังคับรถม้าได้ทันเวลา  

เจ้าบ้านสกุลหานเพียงถูกโลหิตกระเด็นเป้ือนเสื้อไม่ก่ีหยดเท่าน้ัน ส่วน

ร่างกายของเขายังคงปลอดภัยดี

อาเหม่าตะลึงอึ้งไป พอได้สตินางก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาพันมือ

ของเซี่ยฟั่งทันที

บาดแผลของเขาลึกเกินไป โลหิตจึงได้ไหลทะลักออกมาไม่หยุด 

ผ้าเชด็หน้าผนืเดียวไม่อาจกดซบัไว้ได้ โลหิตจงึโชกชุม่จนเปรอะไปท่ัวมอื

ของอาเหม่า มากมายจนนางอกสัน่ขวัญแขวน ร่างบางเร่ิมส่ันเทา กระน้ัน

นางก็ไม่ยอมปล่อยมอื

เซี่ยฟั่งเห็นนางตื่นกลัวจึงใช้มือใหญ่อีกข้างของตนเองช่วยกด

ผ้าเชด็หน้าไว้ พลางบอกด้วยเสยีงเบาหวิว "ข้าไม่เป็นไร เจ้าปล่อยมือก่อน 

ทีเ่หลอืข้าท�าเอง"

อาเหม่าไม่ปล่อย จนกระทัง่เหน็แววตายืนกรานของเซีย่ฟ่ัง นางจงึ

ค่อยๆ ปล่อยมือ ครั้นคลายมือแล้ว โลหิตก็พลันทะลักอีกคร้ัง บางส่วน

กระเดน็มาเป้ือนเสือ้นางไม่น้อย

เจ้าบ้านสกุลหานท่ีหายจากอาการตื่นตระหนกแล้วหันไปถลึงตา

จ้องคนบังคับรถม้าพลางตวาดลั่น "เหตุใดเจ้าจึงปองร้ายข้า!"

"เขาคือคนที่วางยาม้า หวังท�าร้ายนายท่านเมื่อหลายวันก่อน"  

เซี่ยฟั่งเอามือกุมบาดแผลไว้ ริมฝีปากหยักขาวซีดราวกับกระดาษ "วันนี้ 
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ข้าได้เบาะแสบางอย่างแล้ว ขอเวลาอีกเพียงครึ่งเค่อ* คนที่ข้าส่งไปก็จะ

สืบหาตัวคนร้ายได้ แต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะใจกล้าจนลงมือกับนายท่าน

โดยตรงเช่นนี้เสียก่อน"

เจ้าบ้านสกุลหานโกรธจนตัวสัน่ ก่อนจะยกเท้ายันเข้าท่ีหน้าอกของ

คนบงัคับรถม้าทันที "ข้าดีกับเจ้าไม่น้อย เจ้ากลบักล้าท�าร้ายข้าเช่นนี!้"

คนบงัคบัรถม้าพยายามตะเกียกตะกาย แต่ก็ไม่อาจดิน้หลดุจากการ

ควบคมุของผูคุ้้มกันสีค่นได้ จงึได้แต่ตะโกนขึน้ด้วยความอาฆาต "เจ้าฆ่า 

พ่ีชายของข้า ข้าจะให้เจ้าชดใช้ด้วยชีวิต! หานโหย่วกง เจ้ามันไม่ใช่คน  

ไม่ใช่คน!"

เจ้าบ้านสกุลหานประหลาดใจ "เจ้ามีพ่ีชายท่ีไหนกัน เจ้าเป็นบ้า 

ไปแล้วหรือ"

"ถังจินเจี่ยวคือพี่ชายของข้า!"

เจ้าบ้านสกลุหานตวาด "เจ้าลงมอืสงัหารคนกลางวนัแสกๆ! ข้าจะ

ส่งเจ้าให้ทางการ ให้เจ้า..."

"นายท่าน" เซีย่ฟ่ังกดเสยีงลงต�า่ "เรือ่งนีค่้อยจดัการทหีลงัได้หรอืไม่ 

ข้ายังมเีรือ่งอยากรายงานท่าน"

เจ้าบ้านสกุลหานชะงัก ราวกับคิดอะไรบางอย่างได้จึงนึกเป็นห่วง

มือของเซี่ยฟั่งข้ึนมา เขาจึงกล่าวว่า "เจ้าไปให้หมอซ่งท�าแผลก่อนเถอะ  

ไม่ต้องไปข้างนอก กว่าเจ้าจะถึงร้านขายยา มอืของเจ้าก็คงยากจะรกัษา

แล้ว"

เซี่ยฟั่งมิได้ปฏิเสธ เขาใช้มือกดบาดแผลก่อนจะเข้าไปหาหมอซ่ง

* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ในคฤหาสน์ อาเหม่ายืนนิง่อึง้อยู่ทีเ่ดิม นางไม่สะดวกทีจ่ะตามเขาไปด้วย 

กลบัเป็นเจ้าบ้านสกุลหานทีพ่อเห็นคราบโลหิตบนมอืทัง้สองข้างของนาง

แล้วเกิดสะอิดสะเอียนขึ้นมา จึงนิ่วหน้ากล่าว "เจ้าก็ไปล้างมือเสีย"

อาเหม่าเหมือนยกภูเขาออกจากอก ก่อนจะไปยังไม่ลืมโค้งค�านับ

ขอตัวกับเขา แล้วรีบตามเซี่ยฟั่งไป

พอถึงเรือนพักของหมอซ่ง จนกระทั่งรอจนเซี่ยฟั่งทายาท�าแผล 

เสร็จแล้ว อาเหม่าก็ยังลืมว่านางต้องไปล้างมือ กลับเป็นเซี่ยฟั่งที่สีหน้า

เริ่มดีข้ึนแล้วเป็นฝ่ายสังเกตเห็นนางก่อน "ไปล้างมือเถอะ เส้ือผ้าเจ้า 

ก็เป้ือนเลือดแล้ว"

อาเหม่าตืน่จากภวังค์ จงึไปล้างมอืทีถั่งน�า้ โลหิตทีเ่ป้ือนมอืเริม่จบัตวั

แห้งแล้ว ทัง้สก็ีเปลีย่นเป็นเข้มขึน้ มองแล้วค่อนข้างน่ากลวั นางต้องถูมอื 

ทัง้สองข้างแรงๆ ล้างจนน�า้หมดไปถังหน่ึง จงึค่อยรู้สกึว่าไม่มกีลิน่คาวเลอืด

ตดิมอืแล้ว

นางเดินกลับมาด้วยดวงหน้าซีดเซียว คราบเลือดบนหลังมือและ 

ร่องน้ิวของเซีย่ฟ่ังถูกเดก็บดยาท�าความสะอาดไปไม่น้อยแล้ว จงึไม่น่ากลัว

เช่นนัน้อีก

เห็นเขาปลอดภัย อาเหม่าจึงกล่าวว่า "ข้าขอไปเปล่ียนชุดก่อน  

อีกเดี๋ยวยังต้องออกไปกับนายท่าน"

"รอเด๋ียว" เซี่ยฟั่งเรียกอาเหม่าไว้ ก่อนลุกเดินไปหานาง พลาง 

โน้มกระซิบริมหู "แกล้งสลบ"

อาเหม่าน่ิงอึ้ง จากนั้นก็เข้าใจได้ในทันที ชั่วขณะต่อมานางจึง

ตระหนกตกใจจนล้มหมอนนอนเสื่อ ไม่สามารถตามเจ้าบ้านสกุลหาน
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ออกไปได้แล้ว

นางย้ิมขอบคุณเขา หนน้ีหมอกับเด็กบดยาอยู่ห่างออกไป นางจึง

มิได้เก็บอาการ 

หลงัเขามองสายตาท่ีเตม็ตืน้ด้วยความซาบซึง้ของนางแล้ว เซีย่ฟ่ัง

ยังกล่าวอกีว่า "เพราะอะไรเจ้าถึงไม่ใช้ผ้าเชด็หน้าไหมพวกนัน้ เจ้าไม่ชอบ

หรอื"
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9

คิดไม่ถึงว่าจู ่ๆ เขาจะถามถึงเรื่องผ้าเช็ดหน้าข้ึนมา อาเหม่า 

มิได้กลบเกลื่อนปิดบัง นางเพียงบอกไปตามตรง "ข้าชอบ เพียงแต่

ผ้าเช็ดหน้าไหมนั้นเป็นผ้าชั้นดี ไม่เหมาะกับบ่าวรับใช้อย่างข้า ข้ากลัว 

คนอื่นเห็นแล้วจะครหาได้ จึงเก็บเอาไว้" นางกลัวเขาจะเข้าใจผิด  

กล่าวจบแล้วก็เสริมอีกประโยค "ข้าเก็บอย่างดี มิได้น�าไปทิ้ง"

"เป็นข้าสะเพร่าเอง"

"แต่ท่านไม่ต้องคืนผ้าเชด็หน้าอกีกล่องให้ข้าแล้ว" อาเหม่ากล่าวด้วย

ความล�าบากใจ "เกิดมใีครเห็นเข้า ก็คงไม่ด"ี

เซีย่ฟ่ังครุน่คิด ในเมือ่เขาเคยให้แล้วครัง้หนึง่ หากให้อกีก็เหมอืนจะ

ไม่เหมาะ ทันใดนัน้เขาก็รูส้กึตัวว่านางใช้ค�าว่า 'คนื' จงึเข้าใจแทบจะทันที 

พยักหน้ารบัค�าเบาๆ "อมื"

อาเหม่ารีบกลับไปแสร้งท�าวิงเวียน หากสนทนาสัพเพเหระเช่นนี ้
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กับเขานานเกินไป อยากตบตาเจ้าบ้านสกุลหานก็คงยากแล้ว

"เช่นนั้นข้ากลับเรือนแล้ว"

"ได้"

เซี่ยฟั ่งมองส่งอาเหม่ากลับไป ก่อนมองผ้าเช็ดหน้าที่ถูกหมอ 

โยนลงในกะละมงัใส่น�า้เมือ่ครู ่ ผ้าเชด็หน้าผนืนัน้ถูกย้อมจนเป็นสแีดงเข้ม

ทั้งผืน ไม่อาจน�ามาใช้ได้อีก

เขาติดค้างผ้าเช็ดหน้ากับนางอีกผืนหนึ่งแล้ว

เซีย่ฟ่ังถอนสายตากลบัมา ก่อนหยบิใบสัง่ยาทีห่มอซ่งจ่ายใส่เข้าไป

ในแขนเสือ้ของตนเอง ตัง้ใจว่าอกีสกัพักจะออกไปซือ้ยาข้างนอก ทว่าตอนนี้

เขายังต้องไปหาเจ้าบ้านสกุลหานก่อน เพ่ือพูดคยุเร่ืองของคนบงัคบัรถม้า

เจ้าบ้านสกุลหานที่ถูกท�าให้ตกใจมิได้ออกไปข้างนอกแล้ว ยามน้ี 

เขากลบัไปเปลีย่นชดุท่ีเรอืน ในใจยังนึกถึงคนบงัคบัรถม้าอย่างเจบ็แค้น

ไม่เลกิรา ช่างตัดเย็บท่ีเรยีกมาก็ถกูไล่ออกไปแล้ว อาภรณ์ของหานฮูหยิน

จึงไม่ได้ตัดเย็บ แต่เมื่อนางได้ยินว่าสามีถูกลอบท�าร้ายมา จึงไม่ได ้

แสดงความขุ่นเคืองที่ซ่อนง�าในใจออกไป

"ปกติคนบังคับรถม้าคนนั้นเป็นคนซื่อ เหตุใดจึงท�าเช่นนี้ได้"

เจ้าบ้านสกุลหานน่ิงเงียบ เพราะเขาจ�าได้แล้วว่าถังจินเจ่ียว 

ที่คนบังคับรถม้าเอ่ยถึงคือใคร...แต่คนบังคับรถม้าแซ่หวง ไยจึงมีพ่ีชาย

แซ่ถังได้ เขาคิดไม่ตก ทว่าภูมิหลังของบ่าวรับใช้ท่ีรับเข้าสกุลหานมา 

เขาล้วนตรวจสอบอย่างละเอยีดแล้ว เขาจ�าได้ว่าคนบงัคับรถม้าคนนัน้... 

ใช่...เขานึกขึ้นได้กะทันหัน คนบังคับรถถูกสกุลหวงรับเลี้ยง หรือแซ่เดิม

จะเป็นแซ่ถัง
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เป็นพี่น้องกับถังจินเจี่ยวจริงๆ!

เขายังจ�าเรือ่งของถังจนิเจีย่วคนนัน้ได้ สกลุถังมไิด้ร�า่รวย เพียงแต่ 

มีที่ดินท�าเลดีอยู่สองผืน เขาอยากซื้อแต่สกุลถังกลับไม่ยอมขาย ดังน้ัน 

เขาจงึเป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารขุนนางท้องถ่ินมือ้หนึง่ เพียงแค่นัน้ก็ท�าให้

เขาชิงท่ีดินผืนนั้นมาได้ ใครเลยจะคิดว่าถังจินเจี่ยวจะบุ่มบ่ามหัวแข็ง 

อย่างย่ิงถึงขัน้ผกูคอตายกับต้นไม้ ทัง้ยังท้ิงจดหมายสาปแช่งเขาไว้ฉบบัหนึง่

ด้วยความช่วยเหลือจากขุนนาง จดหมายฉบับนั้นจึงถูกท�าลาย  

คนสกุลถังก็ถูกเขาปิดปากเงียบ

แต่คาดไม่ถึงว่าต่อให้เขาระแวดระวังป้องกันตวัอย่างไร จู่ๆ  กลบัมี

น้องชายคนหน่ึงของถังจินเจี่ยวโผล่มา เกือบท�าให้เขาเอาชีวิตไม่รอด 

เสียได้

หากมิใช่ว่าเซี่ยฟั่งย่ืนมือจับกริชไว้อย่างสุดความสามารถ เช่นนั้น

หน้าอกของเขาก็คงถูกเสียบเป็นรูแล้ว

แต่เรื่องของถังจินเจี่ยวนั้นอย่างไรเจ้าบ้านสกุลหานก็ต้องท�าให ้

เรื่องเงียบให้ได้ เซี่ยฟั ่งเองก็คงรู ้สึกได้ว่าเร่ืองน้ีไม่ธรรมดา ย่ิงเร่ือง 

ทีค่นบังคบัรถม้าพูดหาใช่ความเทจ็แล้ว จงึได้ขดัขวางเรือ่งท่ีเขาจะส่งตวั

คนบังคับรถม้าให้กับทางการเสียก่อน

เจ้าบ้านสกุลหานรู้สึกไม่วางใจที่เซี่ยฟ่ังฉลาดเกนิไป อีกฝ่ายแม้จะ 

ไม่รู้อะไรเลย แต่กลับเดาตื้นลึกหนาบางของเรื่องราวส่วนหน่ึงได้ ถึงได้

พยายามห้ามปรามเขาไว้

เก็บคนประเภทนี้ไว้ใกล้ตัว มีทั้งผลดีและผลเสีย

ครู่หนึ่งเซี่ยฟั่งก็มาเคาะประตู เจ้าบ้านสกุลหานให้อีกฝ่ายเข้ามา 
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ครั้งน้ีเขาไม่ได้ถามเรื่องอ่ืน แต่กลับถามเซี่ยฟั่งตรงๆ ว่า "อาการหนัก 

หรือไม่"

เซี่ยฟั่งตอบ "ขอบคุณนายท่านท่ีเป็นห่วง อาการข้าไม่หนัก  

ท่านหมอซ่งเองก็จ่ายยาแล้ว อีกครู่ข้าก็จะออกไปซื้อยาขอรับ"

"เจ้าไม่จ�าเป็นต้องไปเอง" หานโหย่วกงเรียกเสี่ยวล่ิวเข้ามา ให้เขา

ไปช่วยซื้อยาให้เซี่ยฟั่ง

เสี่ยวลิ่วเห็นเป็นใบสั่งยาของเซี่ยฟั ่งก็รู ้สึกขุ ่นเคืองขึ้นมา หลัง 

พ้นประตูแล้ว เขาจึงถ่มน�้าลายใส่ทันที

หลังประตูห้องปิดสนิท ไม่มีบ่าวรับใช้คนอื่นอยู่ด้วยแล้ว เซี่ยฟั่ง 

จึงกล่าว "นายท่านจะส่งคนบังคับรถม้าให้ทางการหรือไม่"

หานฮหูยินน�า้เสยีงเย็นชา "เขาลอบสงัหารนายท่าน แล้วจะปล่อยให้

ลอยนวลเช่นนี้หรือ เกิดภายหน้าเขาย้อนกลับมาท�าร้ายนายท่านอีก 

จะท�าอย่างไร ส่งตัวเขาให้ทางการ ขังเขาไว้จนแก่ตายนั่นล่ะดี"

เซี่ยฟั่งเห็นเจ้าบ้านสกุลหานไม่ปริปาก ดูแล้วก็คงเห็นด้วยกับวิธีนี้ 

เขาจึงโน้มน้าว "วันน้ีคนบังคับรถม้าประกาศต่อหน้าทุกคนว่านายท่าน

ท�าให้พ่ีชายของเขาตาย คนท่ีรูย่้อมไม่ตฉินินินทา แต่คนทีไ่ม่รูค้วามจรงิน้ัน 

มีมากกว่า หากข่าวลือแพร่สะพัดออกไป ย่อมส่งผลเสียกับชื่อเสียงของ

นายท่านอย่างใหญ่หลวง และจะย่ิงเป็นภัยกับการค้าของสกุลหาน 

ในอนาคต"

หานโหย่วกงเหลือกตามอง หางตาเชิดขึ้นเล็กน้อย "ทางการ 

จะท�าให้เขาไม่มีวันแพร่งพรายข่าวลือออกไปได้ตลอดกาล"

เซี่ยฟั่งไม่เปลี่ยนสีหน้า "เขาท�าร้ายนายท่านต่อหน้าฝูงชน ซ�้ายัง
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กล่าววาจาเช่นน้ัน หากเขาหายสาบสูญหลังจากถูกส่งตัวให้ทางการ  

เกรงว่าจะมคีนครหาย่ิงข้ึน และเท่าท่ีข้าทราบ ใต้เท้าเหอจะถกูย้ายไปท่ีอืน่

ในเรว็วันแล้ว หากยังให้เขาจดัการเรือ่งน้ีในยามนี ้เกรงว่าเขาก็คงไม่อยาก

ชกัน�าให้เกิดปัญหากับตัวเขาเอง"

เจ้าบ้านสกุลหานหลุบตาครุ่นคิด ก่อนเอ่ยถาม "แล้วเจ้าคิดว่า 

ควรท�าอย่างไรจึงจะดีที่สุด"

"คนบังคับรถม้าน่ันฐานะยากจน ทั้งยังมีบิดามารดาสูงอายุ บุตร 

อายุยังน้อย ให้เงินทองกับเขาเสยีหน่อย เขาจะต้องยอมออกจากเหงิโจว 

แต่โดยดีแน่"

"คนที่ไม่กลัวตาย จะยอมจากไปเพื่อเงินหรือ" หานฮูหยินกล่าว

"ไม่ขอรับ แต่ถ้าเพ่ือครอบครัวแล้ว ย่อมไปแน่ หากเขาไม่รู้จัก 

ชั่งผลดีผลเสียอีก เช่นน้ันค่อยส่งตัวเขาให้ทางการก็ไม่สาย เพียงแต ่

บทสรุปของแผนหนึ่งกับแผนรอง ท้ายที่สุดอย่างไรก็ไม่เหมือนกัน"

เจ้าบ้านสกุลหานใคร่ครวญ "ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะยอมเชื่อฟังเจ้า"

"ขอนายท่านโปรดเชือ่เซีย่ฟ่ังสกัคร้ัง ข้ามไิด้สบืเสาะให้ทันท่วงทว่ีา

คนท่ีวางยาก็คือคนบังคับรถ จึงรู้สึกไม่สบายใจย่ิงนัก ดังน้ันจึงอยาก

คลี่คลายเรื่องนี้ด้วยแผนที่ดีที่สุด หากเกลี้ยกล่อมแล้วล้มเหลว เซี่ยฟั่ง 

ยินดีรับโทษ" เซี่ยฟั่งกล่าวอย่างมั่นใจ

นัยน์ตาของเจ้าบ้านสกุลหานพลนัเย็นเยือก นัยน์ตาของเขาฉายแวว

เคลือบแคลงสงสัย แน่นอนว่าเขายังคงไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะเกล้ียกล่อม 

ให้คนบังคับรถม้าไปให้ไกลแสนไกลได้ แต่เขาก็อยากลองดูว่าเซี่ยฟั่ง 

จะโน้มน้าวฝ่ายนั้นให้จากไปได้หรือไม่
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หานฮูหยินขมวดคิ้วมุ ่น "เกลี้ยกล่อมให้เขาไปจากที่นี่ เช่นนั้น 

เขาก็เหมือนไม่ได้เสียอะไร ทั้งที่เขาคือคนที่เกือบแทงนายท่านเชียวนะ"

"เอาเถอะ ในเมื่อพ่อบ้านยืนกรานแล้ว ก็ให้เขาไปจัดการเถอะ"  

ท้ายท่ีสดุเจ้าบ้านสกุลหานก็อยากรอชมเรือ่งสนกุ มนุษย์เราน้ัน แม้ไม่ควร

อยากรู้อยากเห็นจนเกินไป แต่บางครั้งก็มักอดใจไม่ได้เสมอ

เซีย่ฟ่ังรบัค�าสัง่ จากน้ันจงึไปท่ีโรงเกบ็ฟืน ซึง่เป็นสถานทีไ่ว้ใช้คมุขงั

คนบงัคับรถม้า

เมือ่ไปถึงท่ีนัน่ ยังมผีูคุ้้มกันสีค่นคอยเฝ้าเขาไว้อยู่ เซีย่ฟ่ังให้พวกเขา

ออกไปก่อนชัว่คราว แล้วจงึก้าวเข้าไปล�าพัง ประตเูพ่ิงจะถูกแง้มออกก็มคีน

ด้านในพุ่งออกมาแล้ว คนบงัคบัรถม้าเคลือ่นไหวปราดเปรียว ทว่าผูม้าเยือน

กลับโต้ตอบฉับไวย่ิงกว่า ทั้งเรี่ยวแรงก็ไม่น้อย ผลักไปท่ีไหล่ของอีกฝ่าย 

เพียงเบาๆ ครั้งหนึ่งก็ท�าให้เขาเซถลา ล้มหงายลงที่พื้นแล้ว

คนบงัคับรถม้านึกว่าคนทีม่าคือผูคุ้้มกันอกีคนหน่ึง เนือ่งจากคนผูน้ี้

วรยุทธ์ไม่เลวเลย แต่เมื่อสายตาเขาชินกับความมืดสลัวแล้วก็เห็นว่า 

ทีแ่ท้เป็นเซีย่ฟ่ัง เขาจงึประหลาดใจย่ิง "เป็นเจ้า เจ้า..."

มใิช่บณัฑิตอ่อนแอหรอกหรอื เมือ่ครูยั่งถูกข้าท�าร้ายอย่างง่ายดาย

เลยไม่ใช่หรอื...

หรือว่าตบตา...แต่เหตุใดจึงต้องเสแสร้งเล่นละคร

เซีย่ฟ่ังเคลือ่นไหวจนสะเทือนถึงบาดแผลทีม่อืขวา เขาย่นคิว้เลก็น้อย

แล้วบอก "ข้ามาปล่อยเจ้าไปและมอบเงนิให้ เจ้ารบีพามารดากับลกูเมยี

ออกจากเหิงโจวเสยี"

คนบงัคับรถม้าแผดเสยีงหัวเราะ "พูดเพ้อเจ้ออะไรของเจ้า ข้าไม่ไป 
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หานโหย่วกงฆ่าพ่ีชายข้า เขาสมควรตาย"

"เขาสมควรตายก็จรงิ แต่สองชวีติแลกหนึง่ชวิีตเช่นน้ี ออกจะโง่เขลา

เกินไป"

คนบังคับรถม้าน่ิงอึ้ง เมื่อมองบุรุษหนุ่มอีกครั้ง จึงสังเกตเห็น 

ไอเย็นเยือกที่สะท้อนอยู่ในส่วนลึกของดวงตา จึงพบว่าเขาไม่ได้ล้อเล่น

เซี่ยฟั่งหลุบตาลงต�่า มองเขาที่น่ังอยู่บนพ้ืน น�้าเสียงเย็นชาและ 

แผ่วเบา "วันที่ม้าคลุ้มคลั่ง ข้าก็รู้แล้วว่าเจ้าคือคนที่วางยามัน"

คนบังคับรถม้านิ่งงัน "เจ้ารู้? รู้ได้อย่างไร"

"คนที่สัมผัสม้าได้และยังท�าให้มันกินหญ้ามีพิษได้โดยไม่ระแวง 

ก็มีแต่เจ้าแล้ว"

คนบังคับรถม้าแค่นเสียงหัวเราะเย็น "เหตุใดเจ้าจึงไม่สงสัย 

คนที่อาบน�้าหรือจูงม้าเล่า กลับสงสัยคนบังคับรถอย่างข้าได้"

"เพราะปริมาณของยาพิษท่ีใช้ หากต้องการสังหารนายท่านจริง  

ขอเพียงเจ้าวางยาม้าให้มากพอก็เรียบร้อยแล้ว แต่คนผู้นั้นกลับใช้พิษ 

ไปเพียงเลก็น้อย ความต้ังใจเดียวก็คือไม่อยากท�าร้ายม้า เหน็ได้ว่าคนผู้น้ี

รกัม้าย่ิง แต่ด้วยเหตผุลบางอย่างทีไ่ร้ทางเลอืก จงึได้แต่ต้องใช้ม้ามาแก้แค้น

เท่านั้น"

คนบังคับรถม้าตาลุกวาว ฉายชัดด้วยความอาฆาต

"ข้าได้ยินว่าคนท่ีอาบน�้าและจูงม้าไม่ดีกับม้าตัวน้ีนัก มีเพียงเจ้า 

ท่ีเอาหญ้าให้มันกินทุกวัน ทั้งยังหวีขนให้ เดิมทีน่ันมิใช่หน้าท่ีของเจ้า  

แต่เจ้าก็ยังท�าทุกอย่าง เห็นได้ชัดว่าเพราะเจ้าเป็นห่วงเป็นใยม้าตัวนั้น"

ในที่สุดคนบังคับรถม้าก็เชื่อว่าอีกฝ่ายรู้ว่าเป็นเขาตั้งแต่แรกแล้ว  
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จึงพลันรู้สึกแปลกใจ "แล้วเพราะเหตุใดวันนี้เจ้าถึงเพิ่งเปิดโปงข้า"

เซีย่ฟ่ังจดจ้องเขาแล้วบอก "เพราะข้าต้องการได้รบัความไว้ใจจาก

หานโหย่วกง จงึต้องการความช่วยเหลอืจากเจ้า"

คนบงัคับรถม้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจงึพูดเช่นนี ้ "เจ้า...เจ้าเป็นใคร 

เจ้าเองก็มีความแค้นกับหานโหย่วกงหรือ ในเม่ือเจ้ามีความแค้นกับเขา  

เหตุใดจึงไม่ช่วยข้าสังหารเขา!"

เซี่ยฟั่งส่ายหน้าเบาๆ ไม่บอกเขาว่าตนเป็นใคร และไม่บอกเขา 

เรื่องระหว่างตนกับหานโหย่วกงด้วย กลับบอกเพียงว่า "ความตาย  

ไม่สาสมกับความผิดของเขา"

คนบังคับรถม้าตะลึงอยู่อึดใจใหญ่ ไม่รู ้เหตุใดจึงมีคนเช่นนี ้

โผล่มาในสกุลหานได้ หากเทียบกับความบาดหมางระหว่างตนกับ 

เจ้าบ้านสกุลหานแล้ว เหมือนความแค้นของเซี่ยฟั่งจะลึกและอาฆาต 

มาดร้ายกว่า "เจ้าจะท�าอะไร"

ท�าอะไรหรือ...ค�าถามนี้เซี่ยฟั ่งใคร่ครวญเมื่อนานมาแล้ว เขา 

เหลือบตาขึ้นมองเล็กน้อย พลางกล่าวเสียงเนิบช้า "ท�าให้เขาบ้านแตก

สาแหรกขาด"

บ้านแตกสาแหรกขาด...ถ้อยค�าไร้ปรานีและโหดเหี้ยม เมื่อ 

ถูกเอ่ยจากปากของบุรุษหนุ่มรูปงามคนนี้ กลับเย็นยะเยือกและเสมือน

คมมีดทุกค�า คนบังคับรถม้าตะลึงงันอยู่พักใหญ่ ทันใดนั้นก็คิดว่า 

ตนไม่จ�าเป็นต้องถามให้รู้เรื่องแล้ว เขาถึงขั้นเริ่มเชื่อว่าอีกฝ่ายท�าได้และ 

จะไม่ท�าให้เขาผิดหวัง

ใช่...เมือ่เทียบกับให้เจ้าบ้านสกุลหานตายใต้คมดาบอย่างรวดเร็วแล้ว 
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มสิูใ้ห้เขาได้ลิม้รสชาติบ้านแตกสาแหรกขาดจะดกีว่า

ความประหลาดใจและมนึงงในแววตาของคนบงัคบัรถม้าสลายไป

ในพรบิตา แปรเปลีย่นเป็นเย็นเยือก เหีย้มเกรียมและต่ืนเต้นอย่างซ่อนไม่อยู่ 

"ข้าเชือ่เจ้า เซีย่ฟ่ัง"

"เพราะฉะนัน้ตอนนีเ้จ้าจงรบีไปเสยี อย่าใช้วิธีการบุม่บ่ามเช่นน้ีอกี  

อกีหน่ึงปี เจ้าก็น่าจะกลบัเหิงโจวได้แล้ว"

หนึ่งปี อีกหนึ่งปีข้าก็จะได้เห็นสกุลหานสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วหรือ 

คนบังคับรถม้าไม่อาจนึกภาพได้ ล�าพังเพียงตัวเขาจะท�าเช่นน้ัน 

ได้อย่างไร "หากเจ้ามีอะไรจะใช้งานข้า ก็ติดต่อข้าได้ทุกเมื่อ!"

"ไม่จ�าเป็น" เซีย่ฟ่ังปฏิเสธทนัท ี เขาไม่อยากร่วมมอืกับคนนสิยัวู่วาม

เช่นน้ี แม้ความกล้าของอีกฝ่ายจะน่านบัถือเพียงไร แต่ก็ยังบุม่บ่ามเกินไป 

จะท�าให้เขาเสยีเรือ่งได้ในสกัวัน "อีกครูเ่จ้าก็ออกไปทางประตหูลัง แล้วข้า

จะเอาเงินให้"

"ข้าไม่ต้องการเงินของหานโหย่วกง" คนบังคับรถม้าค่อยๆ ลุกข้ึน 

หัวเราะเสียงเย็น "เงินนั้น เป้ือนเลือดพี่ชายข้า"

เซี่ยฟั่งมิได้บังคับเขา ก่อนจะเบี่ยงร่าง เปิดประตูโรงเก็บฟืนให้เขา

ออกไป

คนบงัคับรถม้ามองแสงสว่างจากประตเูบือ้งหน้า ค่อยๆ เดนิออกไป

ทางนัน้ ขณะใกล้พ้นจากประตไูม้คบัแคบนัน้ก็เพ่ิงนกึข้ึนได้ เขาจงึเอ่ยถาม 

"สองวันก่อนข้าไม่มแีม้แต่โอกาสจะเข้าใกล้หานโหย่วกงเลย จนกระท่ังวันนี ้

ทีเ่ขาจะให้อาเหม่าตดิตามไปด้วย เดิมทีนางควรเดนิตามอยู่ด้านหลงัเจ้า 

แต่เจ้ากลบัเดินพร้อมกับนาง...เจ้า...เจตนาจะให้อาเหม่าเดนิใกล้นายท่าน
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ใช่หรอืไม่ ให้เจ้ากับนางขวางผูคุ้้มกันทีค่อยตามประชดิ เพ่ือให้ข้ามโีอกาส

ลงมอืใช่หรอืไม่"

ค�าถามหนึง่ประโยคกระทบเข้าทีห่วัใจของเซี่ยฟ่ังอย่างพอดบิพอดี 

สายลมยามพลบค�า่พัดโชย เจอืด้วยไอร้อนท่ียังหลงเหลือจากยามกลางวนั 

รมให้แผลบนมือของเขายิ่งแสบร้อน เขานิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนตอบ "ใช่"

เพียงแต่อาเหม่าไม่รู ้ซ�า้ยังไม่รูส้กึตัวแม้แต่น้อย นางยังกดบาดแผล

ให้เขา และกล่าวขอบคุณเขา

เซีย่ฟ่ังมสีหีน้าเรยีบเย็น คนบงัคับรถม้าไม่รู้ว่าเขาก�าลังคดิอะไรอยู่
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10

คนบังคับรถม้าไปจากสกุลหาน ท้ังยังเขียนจดหมายไว้ให้เจ้าบ้าน

สกุลหาน รบัรองว่าจะไม่กลบัเหงิโจวอกี เจ้าบ้านสกุลหานได้รบัจดหมาย

ก็แสนจะสนใจใคร่รู้ว่าเซี่ยฟั่งท�าได้อย่างไร เซี่ยฟั่งบอกเพียงว่า "เข้าใจ 

โดยใช้ความรูส้กึ โน้มน้าวโดยใช้...เงิน ไม่มใีครท่ีไม่ชอบเงนิ"

เจ้าบ้านสกุลหานผดุรอยย้ิม ย้ิมอย่างมนียัแฝง เซีย่ฟ่ังเป็นคนหน้าเงิน

ตามทีค่าดไว้ เพราะฉะนัน้จงึรูจ้กัใช้เงนิโน้มน้าวใจคน

แม้คนบังคับรถม้าจะสาบานว่าไม่มีวันกลับมาแล้ว แต่กระนั้น 

ไม่ว่าเจ้าบ้านสกุลหานจะอยู่ในคฤหาสน์หรือข้างนอก เขาก็ยังให้ผูคุ้ม้กัน

สี่คนตามประกบ เพราะเขายังคงหวาดผวาเสมือนถูกงูกัดคร้ังหน่ึง 

กลัวเชือกป่านไปสิบปี*

หลังจากเรื่องม้าคลุ้มคลั่งคลี่คลายไปแล้ว เซี่ยฟั ่งก็ล้มป่วยลง  

* ถูกงูกัดครั้งหนึ่งกลัวเชือกป่านไปสิบปี เป็นส�านวน อุปมาถึงความเจ็บช�้าที่ฝังใจ เข็ดขยาดไม่รู้ลืม

Page ������������� 1.indd   95 22/8/2561 BE   15:09



96

เซียมซีทายรัก 1

อันที่จริงก็ไม่เชิงว่าป่วย แต่บาดแผลท่ีมือนั้นกลับไม่ดีขึ้น แต่ละวัน 

เขากินอาหารไปได้ไม่มาก ทั้งยังรู้สึกพะอืดพะอมเวลาได้กล่ินเนื้อสัตว์ 

ทว่าสกุลหานก็มีงานมากมายนัก เขาจึงไม่ได้ไปหาหมอ

ตัวเขามิได้รู ้สึกว่าตนเองผ่ายผอมลง กลับเป็นอาเหม่าท่ีสังเกต 

มาตลอดหลายวันนี้ว่าเขาซูบลงทุกวัน และซูบเซียวลงไปมาก

นางอยากเอ่ยปากอยู่หลายครั้ง แต่ไม่รู้ด้วยเหตุใด เมื่อเซี่ยฟั่ง 

เจอนางแล้วกลับเฉยเมยเย็นชาใส่ เมื่อเขามอบหมายงานในคฤหาสน ์

ของแต่ละวันเสร็จแล้วก็จากไป ท�าให้นางไม่มีโอกาสพูดคุยกับเขา 

ตามล�าพัง

อาเหม่าคดิต่างมมุว่าอาจเป็นเพราะเขาเหน็ดเหน่ือยเกินไปหรอืไม่ 

เน่ืองจากสกุลหานใหญ่โต เรื่องที่ต้องจัดการดูแลก็มีไม่น้อย อีกทั้ง 

เขาเพ่ิงรบัต�าแหน่งพ่อบ้านได้ไม่นาน ท้ังยังท�างานหามรุ่งหามค�า่ งานมาก 

จนท�าให้คนผ่ายผอมก็นับเป็นเรื่องธรรมดา

วันนี้นางมีหน้าท่ียกผลไม้กับขนมไปที่เรือนหานฮูหยิน ระหว่าง 

เดินผ่านสวนดอกไม้ก็ได้ยินคนกล่าวด้วยน�้าเสียงล�าพองแว่วๆ ไม่รู ้

ก�าลังสนทนาอะไรกัน นางเองก็ไม่ชอบฟังความลับของคนอื่นจึงยิ่ง 

เร่งฝีเท้าให้ผ่านไปเร็วขึ้น ทว่าเมื่อได้ยินชื่อของ 'เซี่ยฟั่ง' ดังผ่านหูมา  

นางก็ผ่อนฝีเท้าลงอย่างไม่รู้ตัว เมื่อเงี่ยหูฟังอีกคร้ัง ร่างบางก็หยุดฝีเท้า 

อยู่กับที่แล้ว

เพียงเพราะเรือ่งราวจากการสนทนาของพวกเขา ท�าให้นางตกตะลึง

พรงึเพรดิ

"เจ้าก็ร้ายเสียจริง ปั่นหัวคนเล่นเช่นนี้"
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คนพูดคือชุ่ยหรง ส่วนอีกคน...

"ข้ารับใช้นายท่านมาตลอด เขาเป็นเพียงพ่อบ้านถือดีอะไรให้ข้า 

ต้องคอยไปซื้อยาให้เขา"

อาเหม่ามองไปทางต้นเสียงทันที จึงพบว่าเป็นเสี่ยวลิ่ว

"เจ้าไม่กลวัเซีย่ฟ่ังรูเ้ข้าหรอื เจ้าดูสว่ิาหมูน่ีพ่้อบ้านผูส้ง่างามของเรา

ผ่ายผอมเช่นนัน้แล้ว"

"นอกจากเจ้าแล้ว จะมใีครเปิดโปงข้าอกี เพราะฉะน้ันชุย่หรง เจ้ารูว่้า 

ข้าดกัีบเจ้าด้วยใจจรงิ แม้แต่เรือ่งน้ีก็พูดกับเจ้าแล้ว"

"ฮึ!"

อาเหม่าหัวใจกระตุกวูบ ทางน้ันเร่ิมหยอดค�ารักหวานหยด ความ

สมัพันธ์ดสูนิทชดิเชือ้ นางกลวัว่าพวกเขาจะเดนิออกมาจากภเูขาจ�าลอง

กะทนัหนั จงึรบีถือถาดผลไม้กบัของว่างจากไป

แต่นางพอจะเดาได้คร่าวๆ แล้วว่าพวกเขาก�าลงัสนทนากันเรือ่งใด

อาเหม่าย่ิงเดนิเรว็ขึน้กว่าเดมิ หลงัจากน�าผลไม้กับของว่างไปส่งที่

เรือนของฮูหยินแล้วก็ออกมา ตัดสินใจจะน�าเรื่องนี้ไปบอกเซี่ยฟั่ง กลับ 

คิดไม่ถึงว่าจะพบเซี่ยฟั่งบนระเบียงทางเดินอีกครั้ง

เมื่อฟังเสียงฝีเท้าท่ีรีบร้อน ทั้งเสียงที่ย�่าลงบนพ้ืนก็ร้อนรนและ 

ค่อนข้างดงั เซีย่ฟ่ังมองตามเสยีงขึน้ไปก็เหน็เป็นอาเหม่า เขายังไม่รูจ้กันาง 

ดพีอ แต่ก็รูว่้านางเป็นคนสขุมุใจเย็นมาตลอด ทว่ายามนีน้างกลบัดลูกุลี้

ลกุลน

ต้ังแต่เกิดเรือ่งคนบงัคับรถม้าขึน้มาเขาก็ตัง้ใจตตีวัออกห่างจากนาง

ทนัที เน่ืองจากรูส้กึผดิและไม่ต้องการดึงนางเข้ามาเก่ียวข้องกบัแผนการ
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ของเขา ทว่ายามปกติเขาก็สามารถคลุกคลีกับบ่าวรับใช้คนอื่นๆ ด้วย

สถานะพ่อบ้านได้ แล้วเหตใุดจะท�าเช่นนัน้กับอาเหม่าด้วยไม่ได้ ย่อมได้

แน่นอน ดังนั้นยามนี้เมื่อเจอนางบนระเบียงทางเดินตามล�าพัง ร่างสูง 

ก็ปราศจากคลืน่อารมณ์บนใบหน้า เขานึกว่านางจะเดนิผ่านไปโดยไม่ทกัทาย

เหมือนอย่างหลายวันน้ี

ทว่าเหนือความคาดหมาย อาเหม่าร้องเรียกเขา "พ่อบ้านเซี่ย"

เซี่ยฟั่งชะงักฝีเท้าเล็กน้อยก่อนเอ่ยถาม "มีอะไรหรือ"

อาเหม่ารบีกล่าวอย่างเป็นห่วง "ท่านเลกิกินยาท่ีเสีย่วลิว่ซือ้มาเถิด 

ไปให้หมอจ่ายยาต�ารบัใหม่ แล้วต้องเป็นท่านท่ีไปซือ้ยาเอง อย่าให้คนอืน่

ซือ้แทน"

เซี่ยฟั่งย่นคิ้ว "เพราะอะไร"

อาเหม่ารูส้กึขอบคุณเซีย่ฟ่ัง แต่นางก็ยังไม่อยากผิดใจกับบ่าวรับใช้

คนอืน่เพราะเซีย่ฟ่ังด้วย โดยเฉพาะเสีย่วลิว่ ซึง่ตอนนีเ้ขาจบัคูอ่ยู่กับชุย่หรง 

ทั้งสองต่างก็เป็นคนในเรือนของนายท่านเช่นกัน หากคนคู่น้ันคิดจะ 

กลั่นแกล้งนางก็เป็นเรื่องง่ายแสนง่าย

"เมือ่ครูข้่าเห็นเส่ียวลิว่กับชุย่หรงคยุกันอยู่ทางพงหญ้าตรงภูเขาจ�าลอง" 

นางมไิด้บอกรายละเอียดอะไร พูดเพียงเท่าน้ันแล้วก็รีบผละไปทนัที นาง

เชือ่ว่าเมือ่เซ่ียฟ่ังไปดูแล้วจะพบว่ายาทีเ่ขาใช้อยู่มปัีญหาจริง ค�าพูดเมือ่ครู่

ของเสี่ยวลิ่วชัดเจนว่ามีการสับเปลี่ยนยา ไม่เช่นนั้นเหตุใดมือของเซี่ยฟั่ง

จึงไม่หายเสียที ซ�้ายังซูบผอมลงทุกวัน

เซีย่ฟ่ังเหน็นางบอกแล้วรบีไป ไม่มคี�าพูดใดๆ เพ่ิมเตมิ แต่เพียงเท่าน้ี

เขาก็พอเข้าใจความหมายแล้ว
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ทว่าเหมือนอาเหม่าจะไม่ต้องการล่วงเกินใครซึ่งหน้าเช่นนี้เสมอ

เซี่ยฟั ่งไปรายงานเรื่องงานท่ีเรือนของเจ้าบ้านสกุลหานแล้วก็ 

กลับที่ห้อง ก่อนจะน�ายาไปหาหมอข้างนอก หมอคนนั้นเขี่ยยาตรวจดู

อย่างละเอยีด แล้วกล่าวอย่างประหลาดใจ "ยาน้ีไม่มผีลดกีบัมอืของเจ้า

เลยแม้แต่น้อย ซ�า้ยังท�าให้เบ่ืออาหาร เคราะห์ดท่ีีสภาพร่างกายเจ้าไม่เลว 

มิฉะนั้นบาดแผลของเจ้าก็จะเป็นหนองแล้ว"

"เช่นนั้นรบกวนท่านหมอช่วยจ่ายยาให้ข้า แล้วก็ต้มยาที่น่ีเลย  

ข้าจะมาดื่มช่วงเที่ยงและเย็นทุกวัน"

เขากล่าวอย่างราบเรยีบไม่ทกุข์ร้อน กลบัเป็นท่านหมอทีเ่ป็นเดือด

เป็นแค้น "คุณชายถูกหลอกแล้ว หมอไร้จรรยาบรรณคนใดทีท่�ากัน!"

"หมอเป็นหมอดี เพียงแต่ไม่ได้ระวังคนถ่อย" นัยน์ตาของเซี่ยฟั่ง

ปราศจากโทสะ ไร้แววโกรธเกรี้ยวแม้แต่นิดเดียว

เขาจะเดือดดาลเพราะคนถ่อยเช่นนี้ไปเพื่ออะไร

เซี่ยฟั่งหาหมอเรียบร้อยแล้วก็กลับคฤหาสน์ ท�าเหมือนไม่มีอะไร

เกิดข้ึน ยังคงง่วนอยู่กับหน้าที่การงานต่อ จนกระทั่งใกล้ถึงเที่ยงตรง  

เขาจึงไปหาหมอซ่ง

หมอซ่งไม่เจอเขานานแล้ว ก�าลังจะทักทายเขาพอเป็นพิธีรีตอง  

แต่ด้วยจรรยาบรรณแพทย์จึงเลื่อนสายตามองไปที่มือของเขาก่อน  

เมือ่เห็นว่ามอืของเขายังพันด้วยผ้าพันแผลอย่างหนาอยู่ก็ย่นคิว้กล่าวทนัท ี

"หลังจากแผลสมานกันแล้ว ไม่ควรพันแผลเช่นนี้ อบไว้ทั้งวันจะท�าให้ 

แผลที่มือเจ้าเละได้"

"เหมอืนมอืจะเละแล้วจรงิๆ" แววตาของเซีย่ฟ่ังดกูลุม้ใจ "บาดแผล 
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ไม่ยอมหายเสยีที ข้าอยากแกะผ้าพันแผลก็แกะไม่ออก"

หมอซ่งชักสีหน้าเย็นชาทันที "ยาที่ข้าจ่ายให้มีไว้ส�าหรับอาการ 

แบบเจ้าโดยเฉพาะ กินไม่เกินห้าชุด บาดแผลก็จะสมานกันดีแล้ว  

ที่พ่อบ้านเซี่ยกล่าวเช่นนี้ก็ดูหมิ่นข้าเกินไป"

"เซี่ยฟั่งไหนเลยจะกล้าให้ร้ายท่านได้" เซี่ยฟั่งวางมือบนโต๊ะเบาๆ 

การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้เขามีสีหน้าเหยเกเล็กน้อย ทว่าเขาก็ยังอดทน 

กับความเจ็บพลางกล่าว "ผู้อาวุโสซ่งถูกนายท่านเชิญมาที่เรือน ฝีมือ 

การแพทย์ย่อมยอดเย่ียม เพียงแต่บาดแผลนีไ้ม่รูเ้หตุใดจงึยังไม่ยอมหาย

เสียที ทั้งที่ข้าก็ดื่มยาไปกว่าสิบชุดแล้ว" แม้หมอซ่งยังคงมีสีหน้าเย็นชา

ดังเดิม แต่เขาก็ยังแกะผ้าพันแผลผืนหนานั้นให้

พ้ืนผิวของผ้าพันแผลขาวสะอาด ปราศจากคราบโลหิต ทว่า 

เมือ่แกะถึงชัน้ล่าง เขาก็เริม่เหน็โลหิตท่ีจบัตัวแข็งมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ัง

ผ้าพันแผลแต่ละชัน้ติดหนบึกันแน่นจนแกะไม่ออก เขาจ�าต้องใช้กรรไกร 

ตดัผ้าพันแผลออกอย่างระวงั ในทีส่ดุก็เหน็บาดแผลของเซีย่ฟ่ัง เมือ่เห็นแล้ว

หมอซ่งก็ถึงกับตะลึงแปลกใจ "เป็นไปไม่ได้"

ทีบ่อกว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะนอกจากบาดแผลจะไม่สมานกันแล้ว  

ซ�า้ร้ายแผลน้ียังแย่ลงกว่าเดิม หมอซ่งพลนัตวาดด่าทันที "ต้องเป็นเพราะ

เจ้าแอบกินกุ้ง ปลา หรือไข่เป็นแน่ ข้าก�าชับกับพ่อครัวแล้วว่าห้ามท�า

อาหารเหล่านีใ้ห้เจ้ากิน ข้ารูจ้กัพวกเขาด ี ทุกครัง้ทีส่ัง่พวกเขาล้วนเชือ่ฟังข้า 

ย่อมมิใช่เพราะพวกเขาลืมแน่ๆ"

เซี่ยฟั่งย้ิมขื่น "แต่ละวันข้าก็ยุ่งจนไม่รู้ว่าอาหารที่ตนเองกินรสชาติ

เป็นอย่างไรด้วยซ�้า แล้วจะตะกละไปกินของเหล่านั้นได้เช่นไร"
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ค�าพูดนี้ฟังแล้วไม่เหมือนโกหก หมอซ่งเองก็รู้ว่าเขามีงานมาก  

เมื่อครุ่นคิดแล้วจึงยังเอ่ยถาม "เจ้ามักใช้มือข้างนี้ท�างานเสมอเลยหรือ"

"เปล่าขอรับ"

"เจ้าเผลอกินอาหารหมักดองหรือไม่"

"ไม่ขอรับ"

หมอซ่งขมวดคิ้วจนแทบเป็นปม หลังจ้องมือของเซี่ยฟั ่งนาน 

อยู่พักใหญ่จึงกล่าวขึ้น "เจ้ากินยาตามเวลาท้ังหมดเลยหรือ ใครเป็นคน

ต้มยาให้เจ้า"

เซี่ยฟั่งตอบโดยไม่ปิดบัง "เสี่ยวลิ่วเป็นคนไปซื้อยา คนท่ีต้มยา 

เป็นเขา คนน�ายามาส่งก็เป็นเขา...ท่านสงสยัว่าเขาละเลยหน้าท่ีอย่างนัน้

หรอื เพียงแต่เสีย่วลิว่ท�างานมคีวามรบัผดิชอบ ส่งยาวันละสองครัง้ ไม่เคย

ผิดเวลา"

หมอซ่งหัวเราะเสียงเย็น ในใจเขามีทุกความสงสัยเคลือบแคลง  

เมือ่มอืของเซีย่ฟ่ังไม่หายเป็นปกตเิช่นน้ี นัน่ก็คอืความรบัผดิชอบของเขา 

แล้วจะให้เขาทนดูโดยไม่ท�าอะไรได้อย่างไร

เขาตัดสนิใจว่าจะเริม่จบัตาดูเซีย่ฟ่ังตัง้แต่พรุง่น้ีเป็นต้นไป เพ่ือดวู่า

เขาผดิพลาดตรงจดุใด ไม่แน่ว่าเซีย่ฟ่ังอาจเพียงตะกละแอบกินของแสลง

ทีไ่ม่ควรกินหรอืไม่

หมอซ่งทนไม่ได้ท่ีถูกคนอื่นดูหมิ่นวิชาชีพของเขา เช้าวันถัดมา 

เขาจึงตื่นแต่เช้าตรู่ แล้วสะกดรอยตามหลังเซี่ยฟั่งไป ไม่ว่าจะมื้อเช้า 

หรือมื้อกลางวันของเซี่ยฟั่งก็ล้วนปกติ และยังเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้ใช้มือ

ท�างานหนกัจรงิๆ เขาจงึยิง่สงสยั ครูห่น่ึงก็เห็นเสีย่วลิว่ต้มยามาให้ แล้วก็
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เหน็เซีย่ฟ่ังดืม่ยาในถ้วยจนหมด

นั่นยิ่งท�าให้เขาไม่เข้าใจ...

หมอซ่งจึงค่อยๆ ขบคิดใคร่ครวญ ทันใดนั้นก็นึกได้ว่าตนยังม ี

อีกเรื่องที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัด จึงว่ิงไปทางห้องครัว คุ้ยกากยา 

ท่ีเสี่ยวลิ่วเพ่ิงต้มไปเมื่อครู่ หากไม่ดูก็แล้วไป แต่เมื่อดูแล้วเขาก็พลัน

เดือดดาลแทบคลั่ง

พอดกัีบท่ีเสีย่วลิว่น�าถ้วยเปล่ากลบัเข้ามา เมือ่เห็นว่ามคีนน่ังเอามอื

คุ้ยเข่ียกากยาจนกระจายเกลื่อนพ้ืนอยู่ เขาก็ตวาดด่าทันที "ใครให้เจ้า 

เทกากยาทิ้ง! เดี๋ยวข้ายังต้องท�าความสะอาดอีก!"

เมื่อเห็นคนผู้นั้นหันกลับมาด้วยสีหน้าบึ้งตึงแล้ว ก็ท�าให้เสี่ยวลิ่ว

กลืนค�าพูดทั้งหมดลงท้องทันที

ท่าทางร้อนตวัของเสีย่วลิว่หลบไม่พ้นสายตาของหมอซ่ง ชัว่ขณะนัน้

เขาพลนัหยิบกากยาขึน้มาปาใส่หน้าเสีย่วลิว่ ก่อนจะกระชากคอเสือ้ของ 

อีกฝ่ายด้วยความโกรธเกรีย้ว "กล้ามาก...เจ้าถงึกับกล้าเปลีย่นยา เจ้าตัง้ใจ

จะท�าลายชื่อเสียงของข้าใช่หรือไม่!"

เสีย่วล่ิวตืน่จากภวังค์ พลางกล่าวโวยวาย "ข้าเปลีย่นยาตัง้แต่เมือ่ไหร่ 

ข้าก็น�าใบสั่งยาของท่านไปซื้อยา ต้มยาให้พ่อบ้านเซ่ียอย่างไม่ขาดตก

บกพร่องแล้ว แต่เหตุใดท่านกลบัใส่ร้ายข้า"

หมอซ่งเกลียดการใส่ร้ายป้ายสีที่สุด ครั้นฟังแล้วกลับถูกอีกฝ่าย 

แว้งกัด โยนความผดิให้ตนเสยีได้ เขาจงึย่ิงโกรธเกรีย้ว "ไร้ยางอาย! คนถ่อย! 

ได้! เช่นน้ันเจ้าจงไปพบนายท่านกับข้า ยืนยันกันต่อหน้า ดวู่าเจ้าไปซือ้ยา

จากทีไ่หน ทุกครัง้หมอในร้านขายยาจดัยาตามใบสัง่ยาอะไรไป"
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เสี่ยวลิ่วได้ยินแล้วก็ตกใจจนหน้าซีด เขาร้อนตัวไม่กล้าไปพบ 

นายท่านกับตนขึน้มา หมอซ่งจงึย่ิงมัน่ใจว่าเสีย่วลิว่เป็นคนสบัเปลีย่นยา 

เขาจะจบัเสีย่วลิว่ไปพบกับเจ้าบ้านสกลุหานให้ได้

เมื่อเห็นว่าตนเองหมดทางหนีทีไล่แล้ว เสี่ยวลิ่วก็พลันเข่าอ่อน  

ก่อนจะคุกเข่าลงร้องไห้อ้อนวอนต่อหน้าหมอซ่ง "ข้าผิดไปแล้ว ท่านหมอซ่ง 

ข้าหลงผิดที่แอบเปลี่ยนยาของเซี่ยฟั่ง ท่านได้โปรดละเว้นข้าด้วย ข้าจะ

ไม่ท�าเช่นนั้นอีกแล้ว"

หมอซ่งโกรธจนตัวสั่น "เจ้ากับเซี่ยฟั่งผิดใจอะไรกัน ถึงต้องคิดร้าย 

กับเขาเช่นน้ี เจ้ารูห้รอืไม่ว่ากินยานีแ้ล้วมอืของเขานอกจากจะไม่หายแล้ว 

ช้าเร็วก็จะตายเพราะบาดแผลอักเสบอีก เจ้าท�าลายชื่อเสียงของข้าและ 

ยิ่งท�าร้ายชีวิตของเขา ไม่ได้...เจ้าต้องไปพบนายท่านกับข้า"

เส่ียวลิ่วเห็นท่าไม่ดี จึงกอดขาหมอซ่งไว้ไม่ยอมปล่อยให้เขาไป  

ก่อนจะร้องไห้น�้าตาเคล้าน�้ามูก "ข้าส�านึกผิดแล้วจริงๆ ท่านหมอซ่ง 

ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วย ที่ข้าท�าลงไปเพราะไม่ชอบที่เซี่ยฟั่งใช้บารมี 

ข่มคนอื่น เหตุใดทุกคนถึงได้ชื่นชมเขาอย่างมาก ทั้งที่ก็เป็นบ่าวรับใช้

เหมือนกัน ไยจงึไม่มใีครเหน็หวัข้า เพียงเพราะเขาหน้าตาดอีย่างน้ันหรือ 

แต่หน้าตาข้าก็ไม่ได้แย่นี่นา"

หมอซ่งฉนุกับข้ออ้างน่าข�านีข้องอกีฝ่ายจนแทบสิน้สต ิพลางชีห้น้า

เสี่ยวลิ่วอย่างสั่นเทิ้ม "คนอย่างเจ้า ชีวิตนี้อย่าหวังเลยว่าจะเทียบกับ 

เซีย่ฟ่ังได้ แม้เซีย่ฟ่ังกินยาของข้าไปสิบชดุแล้วก็ยงัไม่หาย ทว่าตอนมาหาข้า

กลบัไม่มคี�าต�าหนิใดๆ ทัง้มไิด้สงสยัความสามารถของข้า และยังถ่อมตวั

เพ่ือขอค�าตอบ แล้วดูเจ้าส.ิ..ดเูจ้า!"
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เสี่ยวลิ่วไม่ริษยาค�าชมที่ผู้อื่นมีต่อเซี่ยฟั่งอีกต่อไป เขาคิดแต่ว่า 

จะเอาตวัรอดอย่างไร หากให้นายท่านรูเ้รือ่งน้ี เขาก็ไม่อาจอยูใ่นสกุลหาน

ได้อีกต่อไปแล้ว

หมอซ่งสดุร�าคาญกับการร้องไห้ของเขาจงึกล่าวว่า "เอาล่ะ ในเมือ่ 

พ่อบ้านเซี่ยล�าบากเพราะเจ้า ต้องเจ็บตัวเปล่าๆ เช่นนี้ คนท่ีตัดสินว่า 

จะลงโทษเจ้าอย่างไรก็ต้องเป็นเขา อย่างไรเจ้าก็ตามข้าไปพบเขา 

แล้วสารภาพทกุอย่าง ถึงตอนน้ันเขาจะท�าอย่างไรกับเจ้า เจ้าก็ห้ามร้องไห้

อ้อนวอนอีก เป็นลกูผูช้ายอกสามศอกท้ังท ี เจ้าร้องไห้เช่นน้ี ช่างไม่รูส้กึอาย

เสียเลย"

เสีย่วลิว่ไม่คดิว่าตนเองน่าอายเลยสกันดิ แต่เมือ่บอกว่าต้องไปหา

เซีย่ฟ่ัง เขากลบัลงัเลขึน้มา แต่เขาอาจอ้อนวอนขอร้องเซีย่ฟ่ังให้ปล่อยเขา

ส�าเรจ็อกีก็ได้ เช่นน้ันก็ไม่ต้องร้องเรยีนจนไปถึงนายท่านแล้ว วนัข้างหน้า

เขาก็ยังมโีอกาสอยู่ในสกุลหานต่อไป

เพียงแต่เซี่ยฟั่งไม่น่าจะปล่อยเขากระมัง

ใต้หล้านี้ไม่น่ามีคนใจกว้างมีเมตตาถึงเพียงนั้น

ทว่าเสี่ยวลิ่วก็ยังอยากลองดูสักตั้งอยู่ เขาจึงตอบตกลงหมอซ่ง 

ด้วยน�า้มกูน�า้ตา พอเขาลกุข้ึน จู่ๆ  ก็พบว่ามคีนยืนอยู่ทีป่ระต ูช�าเลืองมอง

ด้วยหางตาแล้วก็นิ่งอึ้งไปทันที

หญงิสาวคนนัน้ก�าผ้าเชด็หน้าแน่นด้วยมือท้ังสองข้าง พลางจ้องเขา

เขม็ง เหมือนยืนอยู่ตรงน้ันมานานแล้ว นัยน์ตาของนางค่อยๆ ฉายแวว

รงัเกียจ ท้ายท่ีสดุก็หวัเราะเสยีงเย็นเสยีงหน่ึงก่อนเดนิผละออกไป

"ชุ่ยหรง..."
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เสี่ยวลิ่วตะโกนอย่างเจ็บปวด แต่เขาไม่กล้าพอจะไล่ตามนางไป 

ท่าทางน่าเกลียดของเขาเมื่อครู่นี้นางคงเห็นหมดแล้ว

เพียงแต่เหตุใดชุ่ยหรงถึงมาที่ห้องครัวในเวลาน้ีได้ ใครเป็นคน 

ให้นางมา

ยามนี้เสี่ยวลิ่วก็เหมือนหุ่นโพธิสัตว์ดินเหนียวข้ามแม่น�้า* ไม่อาจ 

เอาตัวให้รอดได้ หลังคิดอยู่เพียงครู่เดียวก็เลิกคิด ในหัวเริ่มพยายาม 

ร้อยเรียงวาจาท่ีจะใช้อ้อนวอนเซี่ยฟั่ง แล้วสลัดเรื่องของชุ่ยหรงออกจาก

ความคิดไปอย่างไม่ลังเล

* หุ่นโพธิสัตว์ดินเหนียวข้ามแม่น�้า เป็นส�านวนที่อุปมาว่าไม่สามารถป้องกันตัวเองหรือช่วยคนอื่นได้

Page ������������� 1.indd   105 22/8/2561 BE   15:09



106

เซียมซีทายรัก 1

11

ชุย่หรงเดนิออกมาจากห้องครวัอย่างเจบ็แค้น นางรู้สกึว่าการท่ีตน

ถูกตาต้องใจเสี่ยวลิ่วน้ันช่างเป็นเรื่องตาบอดโดยแท้ นึกถึงระยะน้ี 

ที่เกี้ยวพาราสีกับเขาแล้ว นางก็แทบอาเจียน

ตอนท่ีนางเดินจากไปไกลแล้ว จงึนกึข้ึนได้ว่าเมือ่ครูน่ีบ้งัเอญิเจอกับ

เซีย่ฟ่ังทีร่ะเบียงทางเดิน ถ้วยยาท่ีเขาขอให้นางน�ากลับไปก็ยังอยู่ในมอื

เมื่อชิงชังคนคนหนึ่ง...ก็จะนึกถึงอีกคนหนึ่ง

เซีย่ฟ่ังคนนัน้ดกีว่าเสีย่วลิว่ไม่รูก่ี้เท่า ไยท่ีผ่านมานางจงึหน้ามืดตามวั

เสยีได้

ต่อให้ยามนีเ้ซีย่ฟ่ังดผู่ายผอมลงไปบ้างแต่อย่างน้อยนสิยัเขาก็ยังดี

อยู่ เพียงแค่ให้นางน�าถ้วยยากลับไป น�้าเสียงที่เขาใช้ก็ยังนุ่มนวลย่ิงนัก 

'ข้าลืมให้เสี่ยวลิ่วเอาถ้วยกลับไป เจ้าช่วยเอากลับไปแทนได้หรือไม่'

พ่อบ้านมีฐานะสูงกว่าสาวใช้มาก แต่เขากลับไม่ผยองลืมตัว 
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แม้แต่น้อย ทั้งการพูดการจาก็สุภาพ ชั่วขณะน้ันชุ่ยหรงจึงเขี่ยเสี่ยวลิ่ว 

ออกจากหัวใจไปอย่างไม่ลังเลและเริ่มคิดกับเซี่ยฟั่งแตกต่างไปจากเดิม

ในคฤหาสน์สกุลหานเอง นางก็จัดเป็นสาวใช้หน้าตาดีคนหนึ่ง  

ฐานะระหว่างสาวใช้กับพ่อบ้านก็นับว่าเหมาะสมกันพอดี

คิดแล้วนางก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดปาก ผุดรอยยิ้มพึงใจ

เสี่ยวลิ่วถูกหมอซ่งจับตัวไปขออภัยยอมรับผิดกับเซี่ยฟั ่ง ทว่า 

ไปสถานท่ีทีเ่ซีย่ฟ่ังมกัอยู่นานในยามปกตถึิงสองแห่งแล้วก็ยังไม่พบตวัคน 

จนกระทั่งถามบ่าวรับใช้อีกคนหน่ึงจึงได้รับค�าตอบว่า "พ่อบ้านไม่สบาย 

เหมือนอาการเก่าก�าเริบ เขากลับไปพักผ่อนที่ห้องแล้ว"

หมอซ่งได้ยินแล้วก็ถลึงตาจ้องเสี่ยวลิ่วอย่างโกรธเกรี้ยว

เสี่ยวลิ่วรู ้สึกว่าเซี่ยฟั ่งไม่มีทางยกโทษให้เขาแน่ ซ�้ายังคิดจะ 

เก็บข้าวของหนีความผิดไปให้รู้แล้วรู้รอด ทว่าสัญญาทาสของเขายังอยู่

ในมือของเจ้าบ้านสกุลหาน หากหนีแล้วจะหนีไปท่ีไหนได้ ถึงตอนน้ัน 

คงไม่มโีอกาสได้ท�างานหรอืไปอยู่ทีไ่หนแล้ว เขาจงึล้มเลกิความคดินีเ้สยี

เซี่ยฟั่งมีฐานะสูงกว่าบ่าวรับใช้คนอื่น ฉะน้ันจึงมีเรือนของตนเอง 

เรือนของเขามิได้มีขนาดใหญ่โต แต่ก็ยังกั้นห้องหนังสือไว้ห้องหน่ึง  

ภายในห้องสะอาดเรียบร้อย เจือด้วยกลิ่นหอมจางๆ ของหนังสือ

หมอซ่งเคาะประตูแล้วเข้าไป เมื่อเขาเห็นการตกแต่งของห้องนี ้

แล้วว่าเรียบง่ายน่าอยู่ จึงยิ่งประทับใจในตัวเซี่ยฟั่งมากขึ้น

"ท่านหมอซ่ง" เซี่ยฟั่งลุกข้ึนน่ังบนเตียง พลางกล่าวด้วยรอยย้ิม 

เมือ่เห็นผูม้าเยอืน "ท่านหมอซ่งช่างเป็นหมอมเีมตตา ก่อนหน้าน้ีเพิง่ดดุ่า
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ว่าข้าแอบกินกุ้งกินปลาและท�างานหนัก ครู่ต่อมาก็มาเย่ียมเยียนข้า 

ด้วยความเป็นห่วงแล้ว"

หมอซ่งย้ิมอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออก "ข้ามิได้มาเพราะเรื่องน้ัน  

ท่ีข้ามาเพราะจะแจ้งว่าต�ารับยาของข้าไม่ได้ผิดพลาด เจ้าเองก็ไม่ได ้

แอบกินของแสลง คนท่ีท�าให้เจ้าเจ็บตัวจริงๆ คือเจ้าน่ี" เขาหันหน้า 

ตะคอกไปทางด้านหลัง "ยังไม่รีบเข้ามาอีก!"

เสีย่วลิว่ก้าวออกมาจากด้านหลงัอย่างหวาดๆ ทนัทีท่ีเห็นเซีย่ฟ่ังแล้ว

เขาก็พลนัทรดุลงคุกเข่า ก่อนจะโขกหน้าผากกับพ้ืนแรงๆ สามครัง้ "พ่อบ้าน 

ข้าผดิไปแล้ว ข้าไม่ใช่คน ข้าเป็นคนเปลีย่นยาของท่านเอง ข้าท�าให้ท่าน

เจบ็ตัว จะฆ่าจะแกงข้าอย่างไรก็แล้วแต่ท่าน"

ในถ้อยค�าทั้งประโยคมีความจริงอยู่เพียงไม่ก่ีค�า นอกน้ันล้วนเป็น

วาจาตลบตะแลง

เซี่ยฟั่งไม่เข้าใจ "เสี่ยวลิ่ว เหตุใดเจ้าถึงต้องปองร้ายข้า"

"ข้าไม่ได้จะปองร้ายท่าน" เสี่ยวลิ่วปฏิเสธ "ข้าแค่หน้ามืดตามัว 

ไปชั่วครู่ หลงผิดอยากล้อเล่นกับท่านเท่าน้ัน ใครจะคิดว่าจะล้อเล่น 

หนักเกินไป"

หมอซ่งแค่นหัวเราะเสียงเย็น "ล้อเล่นหรือ การล้อเล่นของเจ้า 

คร่าชีวิตคนผู้หนึ่งได้เลย"

เสี่ยวลิ่วท้ังโขกหน้าผากกับพ้ืนท้ังร�่าไห้วิงวอน ร้องไห้ฟูมฟาย 

จนน�้าตาผสมน�้ามูกอีกครั้ง เขางัดความสามารถในการเล่นละครทั้งชีวิต

ของตนเองออกมาใช้ยามน้ีอย่างหมดเปลือก กระท่ังโพธิสัตว์ก็ยังต้อง

ซาบซึ้งใจอ่อนให้แก่เขา
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หมอซ่งเองก็มองเซี่ยฟั่ง ขอแค่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ให้อภัย เขาก็จะ 

ลากคอเสี่ยวลิ่วไปพบเจ้าบ้านสกุลหานทันที อย่าว่าแต่ถูกไล่ออกจาก 

สกุลหานเลย เสี่ยวลิ่วอาจจะถูกถลกหนังด้วยก็อาจเป็นได้

เซี่ยฟั่งนั่งอยู่บนเตียง ร่างกายส่วนล่างห่มผ้าห่มผืนบางไว้ เขา 

ไม่ได้ก้าวลงจากเตียง อารมณ์บนใบหน้าของเขายากที่จะคาดเดา  

เหมอืนขบคิดและคล้ายใจลอย จนกระท่ังเส่ียวล่ิวร้องไห้จนเสียงแหบแห้ง

แล้ว เขาจึงกล่าวว่า "ต่อไปอย่าล้อเล่นเช่นนี้อีก"

บรรยากาศในเรือนเปลี่ยนไปทันที หมอซ่งตะลึงงัน เสี่ยวลิ่วเอง 

ก็นิ่งอึ้ง 

ที่บอกมาคือ...ไม่เอาความหรือ

หมอซ่งร้อนรน "เซีย่ฟ่ัง เขาจะเอาชวิีตเจ้าขนาดน้ีแล้ว เจ้าเชือ่จริงหรือ

ว่านีเ่ป็นแค่การล้อเล่น"

เสี่ยวลิ่วตะลึงจนพูดไม่ออก แม้กระท่ังค�าวิงวอนก็ถูกกลืนลงท้อง

ทั้งหมด

เซีย่ฟ่ังกล่าว "ใครบ้างจะไม่เคยท�าผดิ ข้าเชือ่ว่าวันหน้าเขาจะไม่ท�า

เช่นนีอ้กี"

เสี่ยวลิ่วทั้งแปลกใจและดีใจ จึงรีบตบหน้าตนเองสองคร้ังเป็นการ

แสดงความจรงิใจ "ข้าจะไม่ท�าเรือ่งเช่นน้ีอกีแน่นอน! ต่อไปจะท�าแต่ความดี 

ไม่ท�าร้ายใครอีก!"

"หากเจ้าท�าได้ ก็ไม่เสยีแรงทีข้่าให้โอกาสเจ้าแล้ว เพียงแต่เมือ่เทียบ

กับข้านัน้ ความไม่เป็นธรรมท่ีท่านหมอซ่งได้รับกลับมมีากกว่า ข้าเสียหาย

ก็เพียงแค่มีบาดแผลเล็กๆ ทว่าเขากลับถูกเจ้าท�าลายชื่อเสียง เจ้าควร
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ขออภัยท่านหมอซ่งจึงจะถูก"

หมอซ่งคิดไม่ถึงว่าเรื่องที่เซี่ยฟั่งกังวลอยู่ตลอดจะเป็นเรื่องคนนอก

อย่างเขา ส่วนเรือ่งของตนเองเขากลบัเหมอืนไม่ใส่ใจ เขาเป็นหมอมาก็นาน 

เห็นคนพาลมาไม่น้อย ดังนั้นเมื่อเจ้าบ้านสกุลหานจะว่าจ้างเขามา 

ที่คฤหาสน์ เพ่ือตรวจอาการรักษาเฉพาะคนสกุลหานเท่านั้น เขาจึง 

ตอบตกลงทันที เพียงเพราะผิดหวังกับโลกหล้านี้แล้ว จึงไม่อยากรักษา

คนไม่เลือกอีก

ทว่าการกระท�าเช่นน้ีของเซี่ยฟั่งกลับท�าให้หัวใจที่แห้งแล้งมานาน 

ของเขาเสมอืนมนี�า้พุพลนัผดุขึน้มา ก่อนจะเอ่อท่วมหวัใจของเขาให้เตม็ตืน้

"เซี่ยฟั่ง..." หมอซ่งถอนหายใจหนักๆ เฮือกหนึ่ง "เจ้า..."

ถ้อยค�าขึ้นมาถึงริมฝีปากแล้ว แต่เขากลับไม่รู้จะพูดอะไรดี

เวลาน้ีเสี่ยวลิ่วท่ีเพ่ิงต่ืนจากภวังค์ก็รีบคว้าโอกาสนี้ไว้ ก่อนโน้ม 

เอาหน้าผากแตะพ้ืนอกีครัง้ พลางกล่าวสรรเสริญเยินยอเขาเป็นการใหญ่  

ด้วยค�าชมทั้งหมดทั้งมวลที่เขารู้ในชีวิตนี้

ทว่าในใจเขามีเพียงความคิดเดียว...คนผู้นี้ช่างโง่เง่าเสียจริง เฮอะ

"ท่านหมอซ่ง ตอนมาท่านบอกกับข้าว่าขอเพียงพ่อบ้านเซี่ย 

ยอมยกโทษให้ข้าแล้ว ท่านกจ็ะไม่เอาเรือ่งข้า เช่นนีท่้านต้องรกัษาค�าพูด

นะ"

หัวใจของหมอซ่งเหมือนถูกเสี่ยวลิ่วแทงด้วยมีดอย่างแรง ทว่า 

เมื่อตนเองเอ่ยปากออกไปแล้ว อย่างไรเขาก็เป็นคนที่รักษาสัจจะผู้หนึ่ง  

จึงได้แต่สะบัดแขนเสื้อจากไป ทิ้งไว้เพียงเสี่ยวลิ่วที่ลอบลิงโลดอยู่ที่เดิม

เขาปาดน�้าตาแล้วลุกข้ึนยืน ก่อนจะโน้มตัวลงคลึงหัวเข่าที่คุกเข่า

Page ������������� 1.indd   110 22/8/2561 BE   15:09



111

อีเหมยถงเฉียน

อยู่นานจนเจบ็แปลบ ก�าลงับอกกับเซีย่ฟ่ังว่าตนก็จะไปแล้ว ทว่ายังไม่ทัน

เงยหน้าขึ้นมา ก็พลันมีเงาร่างหนึ่งสะท้อนสู่สายตาที่หลุบลงของเขา 

เข้าเสียก่อน เมื่อเหลือบตาขึ้นก็พบว่าเซี่ยฟั่งเดินมาอยู่ตรงหน้านี้แล้ว

เซี่ยฟั่งมีรูปร่างสูงใหญ่ สูงกว่าเสี่ยวลิ่วมาก ย่ิงเมื่อสายตาเขา 

มองลงต�่าเช่นน้ีก็ท�าให้เสี่ยวลิ่วรู ้สึกได้ถึงบารมีข่มคนที่เต็มไปด้วย 

ความน่าเกรงขามของอีกฝ่ายในทันที

เสี่ยวลิ่วฉีกย้ิม "พ่อบ้าน ท่านกลับไปพักท่ีเตียงก่อนเถอะ ข้าก็จะ 

ออกไปแล้ว อกีเด๋ียวจะไปซือ้ยามาต้มให้ท่าน คร้ังน้ีข้ารับรองว่าไม่มกีาร

ล้อเล่นแล้ว"

"เจ้าคิดว่าข้ายังกล้าด่ืมยาท่ีเจ้าต้มอีกหรือ" น�้าเสียงของเซี่ยฟั่ง 

เย็นเยียบ นยัน์ตาปราศจากความอ่อนโยนอย่างสิน้เชงิ "ข้ายังไม่อยากตาย

ด้วยน�้ามือของเจ้า"

เสี่ยวลิ่วเห็นท่าไม่ดีจึงไม่กล้าท�าท่าทะเล้นอีก เขากลืนน�้าลาย 

พลางถาม "พ่อบ้าน...ท่านจะท�าอะไร เมื่อครู่ท่านเพิ่งบอกว่า..."

"บอกว่าอะไร" เซี่ยฟั่งย้อนถาม "ข้าพูดอะไรไปหรือ"

"ท่าน..." ทันใดนัน้เสีย่วลิว่ก็เข้าใจแล้ว ก่อนหน้านีเ้ขาเพียงเล่นละคร! 

หน�าซ�า้เขามไิด้เล่นละครเพ่ือตบตาตนแน่นอน แต่เพ่ือตบตาหมอซ่ง ว่าแต่

เขาจะต้องการความประทบัใจจากหมอซ่งไปเพ่ืออะไร

ด้านข้างเป็นโต๊ะเก้าอีเ้รยีบๆ เซีย่ฟ่ังเบีย่งร่างไปทางเก้าอีแ้ล้วน่ังลง 

พลางรนิน�า้ชาให้ตนเอง อริยิาบถผ่อนคลายอารมณ์ ไม่รบีไม่ร้อนเลยสกันิด  

ย่ิงเขาเอ้อระเหยมากเพียงไร เสีย่วลิว่ก็ย่ิงรู้สึกใจคอไม่ดมีากเท่านัน้

"สกุลหานมีโรงเลี้ยงม้าแห่งหน่ึง ได้ยินว่าท่ีน่ันขาดคนท�าความ
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สะอาดคอกม้าพอดี" จู่ๆ เซี่ยฟั่งก็มองเสี่ยวล่ิว "ถ้าอย่างไรเจ้าไปท�างาน 

ที่นั่นดีหรือไม่"

เสี่ยวลิ่วพลันหน้าถอดสี งานที่โรงเลี้ยงม้าทั้งสกปรกทั้งเหน่ือย  

ซ�้ายังต้องท�าความสะอาดคอกม้า ซึ่งคอกม้านั้นมิได้มีเพียงหญ้าแห้ง  

ยังมสีิง่ปฏิกูลของม้าคอยส่งกลิน่เหมน็คละคลุ้ง ขนาดฤดหูนาวยงัยากจะ

ทานทน ฤดูร้อนนั้นยิ่งชวนได้กลิ่นแล้วก็คลื่นไส้

เพียงแค่คิดขึ้นมาเขาก็อยากอาเจียนแล้ว

"ข้าไม่ไป!"

เซี่ยฟั ่งหัวเราะเสียงเย็น "เจ้าคิดร้ายกับข้า แล้วคิดว่าข้าจะ 

ปล่อยเจ้าไปหรือ เช่นนั้นข้าก็คงเป็นคนโง่แล้วจริงๆ"

ทันใดนั้นเสี่ยวลิ่วท่ีนึกว่าตนเองเคยมีความหวังอยู่ก็รู ้ตัวแล้วว่า 

เซีย่ฟ่ังตัง้ใจจะ 'เนรเทศ' เขาไปล้างคอกม้าท่ีทัง้สกปรกท้ังเหมน็และต�า่ต้อย

ตัง้แต่แรกแล้ว 

เซี่ยฟั่งน่าจะรู้ว่าข้าเป็นคนรักความสะอาด! แต่กลับท�าเช่นนี้...

เสี่ยวลิ่วจึงเพ่ิงรู้ว่าตนมองคนผิดไป อีกฝ่ายไม่เพียงไม่ใช่คนโง่เง่า 

หากแต่เป็นงูพิษชัดๆ

"เจ้าบอกหมอซ่งว่ายกโทษให้ข้าแล้ว ยามน้ีกลับพูดอย่างท�าอย่าง

เช่นนี้ แล้วหมอซ่งจะมองเจ้าอย่างไร"

"เพราะฉะนั้นข้าจึงให้เจ้าไปขอรับงานที่โรงเลี้ยงม้ากับนายท่าน 

ด้วยตนเอง ในเมื่อเจ้าสมัครใจท่ีจะไปเอง แล้วจะถือว่าข้าผิดค�าพูด 

ได้อย่างไร"

เสี่ยวลิ่วโกรธจนแทบระเบิด "ข้าจะไม่ไปที่แบบน้ัน ตอนนี้เจ้าเอง 
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ก็ไม่มีจุดอ่อนของข้าแล้ว ท�าไมข้ายังต้องกลัวเจ้าด้วย"

เซี่ยฟั่งหัวเราะเสียงเบา "ตอนน้ีอย่างไรเจ้าก็ยังต้องไปซื้อยาให้ข้า 

ใช่หรอืไม่ คนต้มยาก็เป็นเจ้า เจ้าเชือ่หรอืไม่ว่าข้ามร้ีอยแปดวธีิทีจ่ะท�าให้

หมอซ่งเชือ่ว่าเจ้าเปลีย่นยาข้าอกีครัง้ เจ้าเองก็รูนิ้สยัเขาด ี เมือ่ไหร่ทีเ่ขารู้

คงไม่จบเพียงข้าบอกว่ายอมยกโทษให้แล้วกระมัง เมื่อเทียบกับเจ้าแล้ว 

นายท่านย่อมอยากให้หมอซ่งอยู่ทีน่ีม่ากกว่า"

เสี่ยวลิ่วทรุดนั่งลงที่ พ้ืน สีหน้าเขาพลันหมดอาลัยตายอยาก  

อยากสบถด่าเซี่ยฟั ่งว่าเป็นคนถ่อย แต่เมื่อไตร่ตรองดูแล้วก็พบว่า 

หากมิใช่เขาท่ีไปหาเรื่องเซี่ยฟั ่งก่อน แล้วอีกฝ่ายจะบีบค้ันเขาเช่นน้ี 

ได้อย่างไร

เขาอยากลองร้องไห้วิงวอนอีกครัง้ แต่เมือ่เจอกับสายตาของเซีย่ฟ่ัง 

ที่เย็นยะเยือก ไม่มีความเมตตาแม้แต่น้อย ทั้งเฉียบขาดและไร้ซึ่ง 

ความปรานี ท�าให้คนมองเข้าใจได้ทันทีว่าต่อให้ตนพูดหรือวิงวอนไปอีก

สักแค่ไหน ก็ไร้ทางกลับคืน

นอกจากหงุดหงดิก็มแีต่หงุดหงิด เขาได้แต่เกลยีดตนเองท่ีมองคน

พลาดไป เห็นเซีย่ฟ่ังเป็นคนดี

ผิดแล้ว ผิดมหันต์!

วันรุ่งขึ้น บ่าวรับใช้สกุลหานก็ได้ยินเรื่องหนึ่งกันถ้วนหน้า เสี่ยวลิ่ว

ขออาสาไปท�าความสะอาดคอกม้าที่โรงเล้ียงม้าด้วยตนเอง ช่างชวนให้

ผู้คนประหลาดใจเหลือแสน เน่ืองจากเส่ียวล่ิวเป็นคนรักความสะอาด  

ทั้งยังหลงตัวว่าเป็นบุรุษรูปงาม ไม่เคยยอมท�างานสกปรกเช่นนั้นง่ายๆ
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และเพราะว่าเสี่ยวลิ่วเป็นบ่าวรับใช้คอยติดตามเจ้าบ้านสกุลหาน 

ด้วยเหตุน้ีเจ้าบ้านสกุลหานจึงยังลังเลอยู่บ้าง พอดีกับที่เซี่ยฟั่งอยู่ด้วย 

จึงถามความเห็นเขา เซี่ยฟั่งครุ่นคิดครู่หน่ึงก็กล่าวตอบ "ใจไม่อยู่แล้ว  

จะรั้งตัวไว้เพื่ออะไรขอรับ"

เจ้าบ้านสกุลหานได้ยินเช่นน้ัน จงึตอบตกลงให้เส่ียวล่ิวไปท�าความ

สะอาดทีโ่รงเลีย้งม้าทนัที

เสี่ยวลิ่วสุดแค้นใจ ขณะถือสัมภาระออกไปก็เห็นชุ่ยหรงอยู่ใน 

กลุ่มคนที่มามุงดูเหตุการณ์เช่นกัน เขาอยากส่งสัญญาณบอกใบ้ให้นาง

ไปพบกันท่ีเดิม อยากจะพูดอะไรกับนางสักนิด ทว่าใครเลยจะคิดว่า 

ชุ่ยหรงเพ่ิงสบตาเขาเท่านั้น นางก็เบนหลบไปทันที ทั้งสายตาของนาง 

ยังเย็นชาดุจคมมีด

เสีย่วลิว่ย่ิงรูส้กึอดัอัน้ พลนัสบถค�าหน่ึงว่า 'หญิงแพศยา' แล้วจากไป

ราวกับสนุขัจรจดั ไปท�าความสะอาดคอกม้าช่ัวชีวิต

ในกลุม่บ่าวรบัใช้ การไปของเสีย่วลิว่ก็เป็นเพียงการเพ่ิมหวัข้อสนทนา 

ให้กับชวีติช่วงหลายวันนีเ้ท่าน้ัน แต่อาเหม่ากลบัรูส้กึว่าเรือ่งน้ีมบีางอย่าง

ไม่ชอบมาพากล

เนือ่งจากเสีย่วลิว่ไม่เหมอืนคนทีจ่ะอาสาไปท�างานทีโ่รงเล้ียงม้าเลย

สักนิด

อาเหม่ารู้สึกได้รางๆ ว่าเรื่องนี้จะต้องเก่ียวข้องกับเซี่ยฟั่ง แต่นาง 

ก็ไม่กล้ามัน่ใจ ตอนท่ีนางมองเซีย่ฟ่ังอีกครัง้ก็พบว่าบาดแผลทีม่อืของเขา

ค่อยๆ ดขีึน้ ร่างกายก็ไม่ซบูผอมแล้ว ยามคนรอบข้างเอ่ยถึงเรือ่งเสีย่วลิว่ 

ต่อหน้าเขา เขาก็ไม่เคยพูดแทรกตัดบท บางครั้งท่ีมีคนถามถึง เขาก็จะ
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ครุน่คดิครูห่นึง่แล้วตอบว่า "คนเรามเีป้าหมายต่างกัน"

ท�าเอาเหล่าสาวใช้หัวเราะกันคกิคกั ท่ีแท้เป้าหมายของเสีย่วลิว่คนน้ัน 

ก็คอืท�าความสะอาดมลูม้า

เวลาผ่านไปครึง่เดือน เสีย่วลิว่ผูน้ี้ก็สาบสูญไปจากสกุลหาน ราวกับ

ไม่เคยมคีนผูน้ี้มาก่อน และไม่มใีครเอ่ยถึงเขาอกี

พริบตาเดียวก็ถึงวันท่ีสิบห้าเดือนเจ็ดซึ่งเป็นวันสารท วันที ่

สรรพวิญญาณออกพเนจรแล้ว

Page ������������� 1.indd   115 22/8/2561 BE   15:09



116

เซียมซีทายรัก 1

12

ฮูหยินผู้เฒ่าหานมีความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ ด้วยเหตุน้ีทุกครั้ง

เมื่อถึงวันที่สิบห้าเดือนเจ็ด นางก็จะให้บ่าวรับใช้ไปเผากระดาษเงิน

กระดาษทองริมแม่น�้า ลอยเรือพับกระดาษเพื่ออธิษฐานขอพร

ปีนี้ก็เช่นกัน ขณะท่ีกินมื้อเช้าอยู่นางก็บอกกับบุตรชายว่า "ปีนี้ 

พับเรือให้มากหน่อย เพ่ิมพวกโคมไฟด้วย และระหว่างทางต้องคอย 

เผากระดาษเงินกระดาษทอง"

เจ้าบ้านสกุลหานล้วนรับปาก "อีกเดี๋ยวข้าให้เซี่ยฟั่งไปจัดการ"

ฮูหยินผู้เฒ่าหานเมื่อได้ยินชื่อของเซี่ยฟั่งแล้วก็กล่าวว่า "อิ่มแล้ว  

อันหมัวมัวพยุงข้ากลับเรือน"

รอฮูหยินผู้เฒ่าไปแล้ว หานฮูหยินจึงบ่น "ท่านแม่ไม่ชอบเซี่ยฟั่ง  

ก็เพราะส่งตัวญาติห่างๆ ผู้นั้นออกไป แล้วให้เซี่ยฟั่งเป็นพ่อบ้านแทน  

ท่านแม่ก็ช่างเหลือเกิน ลุงฉางคนน้ันท้ังเลอะเลือนทั้งเชื่องช้า ไม่เหมาะ
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จะเป็นพ่อบ้านสักนิด"

เจ้าบ้านสกุลหานช�าเลืองมองนางแกมร�าคาญแวบหน่ึง เมื่อก่อน

ตอนท่ีแต่งงานกับนาง นางมิใช่คนช่างพูดช่างบ่นเช่นน้ี ยามน้ีเขาจึง 

ยิ่งร�าคาญใจ กินไม่กี่ค�าก็ลุกออกไป

หานฮูหยินเห็นท่าทีหงุดหงิดของสามีแล้วก็มิได้รู้สึกตัวใดๆ นาง 

ยังคงกินจนอิ่มหน�าเหมือนปกติ

เซีย่ฟ่ังให้บ่าวรบัใช้ในเรอืนกว่าครึง่ไปพับเรอืกระดาษตามค�าสัง่ของ

ฮูหยินผู้เฒ่าหาน และเตรียมกระดาษเงินกระดาษทองให้พร้อม ขณะที ่

ตรวจงานเหล่าสาวใช้ก็ทยอยเงยหน้าขึน้แล้วมองเขาด้วยสายตาแปลกๆ 

ทว่ากลบัไม่มใีครพูดอะไร เซีย่ฟังเองก็ไม่รูว่้าพวกนางอยากบอกอะไรจงึมไิด้

เก็บมาใส่ใจ

เมื่อถึงช่วงพลบค�่า สาวใช้เหล่านั้นก็ย่ิงปรากฏตัวต่อหน้าเขาถ่ีขึ้น 

เซ่ียฟ่ังสมัผสัได้ว่ามบีางอย่างผดิปกติ จงึเอ่ยปากถามไป "พวกเจ้ามเีรือ่ง

อะไรจะพูดกับข้าหรอื"

เหล่าสาวใช้มองหน้ากันเลิ่กลั่ก ท้ายท่ีสุดก็ไม่มีใครได้เอ่ยปาก  

ต่างพากันแยกย้ายไปด้วยความผิดหวัง

พ่อบ้านผู้เฉียบขาดไม่เห็นแก่หน้าใครผู้นี้ ไม่ว่าจะขอร้องอะไรเขา 

ก็ล้วนเปล่าประโยชน์

เซ่ียฟั่งเมื่อไม่ได้รับค�าตอบก็รู้สึกประหลาดใจ ขณะคิดว่าเร่ืองน้ี 

จะกลายเป็นเรือ่งทีข้่องใจของตนเองแล้ว จู่ๆ  ชุย่หรงก็ยกมอืข้ึนกุมหน้าอก 

ส่วนมืออีกข้างยกขึ้นปิดปากเดินเข้ามาใกล้ ท่าทางของนางดูอิดโรย 

อ่อนแรง เห็นเขาแล้วดวงตาคู่สวยก็สะท้าน น�า้ตาเอ่อคลอเบ้า "พ่อบ้าน...
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ข้าอยากขอลากับท่าน วันนีข้อไม่ออกไปลอยเรอืพับแล้ว ข้า...ไม่สบาย"

เซี่ยฟั่งคิดแล้วกล่าวตอบ "เช่นนั้นเจ้าอยู่ที่คฤหาสน์"

ชุ่ยหรงคิดไม่ถึงว่าจะส�าเร็จโดยง่ายดายเช่นน้ี ใครๆ ต่างก็บอกว่า

เซี่ยฟั ่งนิสัยประหลาดใจแข็ง ทว่าเขาท่ีอยู ่ตรงหน้านางนี้ไหนเลย 

จะเป็นคนเช่นน้ันได้ หัวใจดวงน้อยของหญิงสาวจึงเสมือนลอยข้ึนจาก 

ธารน�้าเขียวใส "ขอบคุณพ่อบ้าน"

กล่าวจบนางก็ไม่ได้รบีร้อน ยังคงเย้ืองย่างอย่างเช่ืองช้า เดินไปเพียง

สองก้าวก็หันกลับมามองเขา จนเซี่ยฟั่งมึนงง วันนี้สาวใช้ในสกุลหาน 

ท�าตัวกันแปลกๆ ทั้งนั้น

คิดยังไม่ทันจบก็มีคนห้ิวตะกร้าใส่ธูปเทียนและกระดาษเงิน 

กระดาษทองออกจากเรอืนอกีฝ่ัง เซีย่ฟ่ังมองเห็นนางก่อน แต่เหมอืนนาง 

จะมองไม่เห็นเขา เขาอยากทักทายนาง ทว่าไม่รู้ด้วยเหตผุลใดจึงยังลังเล 

เวลาชัว่พรบิตาทีเ่ซีย่ฟ่ังลงัเลอยู่นัน้ หางตาของอาเหม่าพลันเหลือบ

มาเหน็ว่ามคีนยืนอยูบ่นทางแต่กลบัไม่พูดจา ท�าเอานางสะดุง้ตกใจ ทว่า

เมือ่พินิจมองอย่างละเอยีดแล้วก็พบว่าเป็นเซีย่ฟ่ัง

ความตื่นกลัวบนดวงหน้าสวยจึงหายไปทันที นางตบหน้าอกเบาๆ 

พลางกล่าว "ตกใจหมดเลย"

เซี่ยฟั่งอดกล่าวไม่ได้ "แสงไฟท่ีนี่ก็ออกจะสว่างไสว หน้าตาข้า 

ก็ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวขนาดนั้น"

อาเหม่าหลุดหัวเราะ นัยน์ตาเป็นประกายดุจคล่ืนน�้า "พ่อบ้าน 

ลืมแล้วหรือว่าวันน้ีเป็นวันอะไร ต่อให้แมวตัวหนึ่งวิ่งผ่าน ข้าก็ยังตกอก

ตกใจ"
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เซี่ยฟั่งถึงเพ่ิงรู ้สึกตัว เขาเข้าใจท่าทีบ่าวรับใช้วันนี้แล้ว "มิน่า 

วันน้ีพวกเจ้าถึงพากันมองข้า ชุ ่ยหรงเองก็แกล้งป่วยอยู่ในคฤหาสน์  

เพราะไม่อยากออกไปข้างนอกใช่หรือไม่"

"ท่านเพ่ิงมาเข้าใจตอนนีห้รอกหรอื" อาเหม่าตะลึง ทีแ่ท้เซีย่ฟ่ังไม่ได้

เข้าใจกระจ่างแจ้งไปเสียทุกเรื่องหรอกหรือ แต่เมื่อมาคิดดูแล้ว เรื่องที่ 

เกีย่วกับหญิงสาวเช่นนี.้..นางจงึอดมองส�ารวจเขาแวบหนึง่ไม่ได้ ดทู่าทาง

ก็อายุย่ีสบิกว่าปีแล้ว เขาไม่เคยสนทิกับหญิงใดมาก่อนเลยหรือ

จู่ๆ เซี่ยฟั่งที่เข้าใจแล้วก็กล่าวถามข้ึน "เจ้ากลัวหรือไม่ ถ้ากลัว 

ก็อยู่ท่ีคฤหาสน์เถอะ ในคฤหาสน์ยังต้องมีคนอยู่รับใช้ฮูหยินผู้เฒ่า  

นายท่าน และฮหูยินอีกหลายคน มเีพียงชุย่หรงทียั่งอยู่ เช่นนัน้จงึขาดคน 

ที่เรือนฮูหยินผู้เฒ่าอีกหนึ่งคน"

อาเหม่าย่อมกลัวแน่นอน นางกลัวส่ิงล้ีลับพิศวงเหล่านั้นจับใจ  

ธูปเทยีนท่ีถืออยู่ในมอืก็สะท้อนกลิน่อายวิเวกวงัเวง ทว่านางยังคงกัดฟัน

ตอบ "ไม่กลวั แต่ข้ารูว่้าเถาฮวาเป็นคนขวัญอ่อนมาก ข้ากลวัว่านางจะตกใจ 

จนเป็นลมล้มพับ...อีกเด๋ียวกระดาษเงินกระดาษทองต้องปลิวว่อนฟ้า  

ซ�้าต้องมีแต่คนร�าพึงร�าพันเต็มถนนแน่ คิดแล้วก็น่ากลัว"

"เช่นนั้นข้าจะให้เถาฮวาอยู่" เซี่ยฟั่งไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดว่าค�าพูด

ของอาเหม่าล้วนบรรยายจากความรู้สึกของนางเอง เขาเพียงหันกลับไป

ตัดชื่อของเถาฮวาออก

เข้ายามโหย่วเซีย่ฟ่ังก็ให้บ่าวรบัใช้น�าธูปเทียนออกไปสักการะวนัสารท

เดือนเจ็ดอากาศเปลี่ยน คืนน้ีลมจึงเย็นเยือกเป็นพิเศษ สายลม 
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เย็นซู่ รอบด้านเงียบสงัดวังเวง บรรยากาศยังคงเป็นอย่างท่ีอาเหม่า 

เห็นมาในปีก่อนจริงๆ ปีน้ีถนนที่ไปสู่แม่น�้าสายเล็กยังคงเกล่ือนไปด้วย

กระดาษเงินกระดาษทองและธูปเทียน ยังมีแม่หมอสวดพึมพ�าเสียงเบา

ตลอดทาง ฟังแล้วน่าขนลุกขนพองยิ่งนัก

คืนนี้สีหน้าของหญิงสาวทุกคนดูขาวซีดเป็นพิเศษจริงๆ

เหล่าสาวใช้จบักลุม่กันกลุม่ละห้าคน เมือ่ไปถึงรมิแม่น�า้ เหล่าสาวใช้

ก็พลิกมือเอียงตะกร้า เทเรือกระดาษลงไปทั้งหมด และไม่สนใจว่า 

เรือกระดาษเหล่าน้ันจะจม เพียงขอท�าภารกิจนี้ให้เสร็จอย่างขอไป 

ทแีล้วก็ว่ิงหน้าตัง้กลบัไป ว่ิงไปพลางผวาไปพลาง ราวกับหนจีากความตาย

ทีก่�าลงัไล่หลงัอยู่

อาเหม่าผู้รอบคอบปล่อยเรือกระดาษทีละอันจนเรียบร้อยแล้ว  

เมือ่เงยหน้าข้ึนนางก็ไม่เหน็เหล่าสาวใช้ทีม่าด้วยกันแล้ว ริมแม่น�า้ในยามนี้ 

มแีต่คนทีน่างไม่รูจ้กั!

หญิงสาวรู้สึกล�าคอตีบตัน ทั้งแห้งผากจนเจ็บแปลบ ทันใดนั้น 

นางก็รู้สึกขนลุกขนพอง มือคว้าตะกร้าได้ก็ออกวิ่งทันที

ยามที่เดินกลับตามล�าพัง สิ่งท่ีอาเหม่าพบเห็นระหว่างทางก็ย่ิง 

น่าหวาดผวา ไม่ว่าจะแม่หมอ หญิงชรา รวมถึงเด็กน้อยท่ีลอบออกมา 

ยามวิกาล ล้วนกลายเป็นคนน่ากลวัในสายตาของนางทัง้สิน้ เหน็พวกเขา

เข้ามาใกล้อาเหม่าก็จะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวน จ�าต้องเบี่ยงร่างหลบเข้า 

ข้างทาง

หลบผูค้นอยู่หลายครัง้ รูส้กึตัวอีกทนีางกพ็บว่าตนเองเดนิมาผดิทาง

เสยีแล้ว
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คอของอาเหม่าย่ิงฝืดเจบ็ ร่างบางถือตะกร้ายืนนิง่อยู่กับท่ีนานอดึใจ

ใหญ่ จงึเรยีกขวัญก�าลงัใจของตนเองกลบัมาได้ แล้วตดัสนิใจเดนิไปอกี

ทศิทางหนึง่

"ไม่เป็นไร ผ่านตรอกน้ีก็จะเหน็ถนนใหญ่แล้ว เล้ียวขวาทีถ่นนใหญ่ 

เดนิอกีครึง่เค่อก็ถึงแล้ว"

อาเหม่าอดปลอบใจตนเองไม่ได้ ทว่าบรรยากาศโดยรอบทีเ่งยีบสงดันี ้

อีกท้ังใต้ฝ่าเท้าก็ล้วนมีแต่กระดาษเงินกระดาษทอง ช่วยกระตุ้นให้นาง 

หวาดกลัว มีเสียงแปลกๆ ดังมาบ้างเป็นบางคร้ัง ก็ล้วนเป็นเสียงพึมพ�า 

แหบแผ่วของสตรี

ทันใดนั้นเบื้องหน้าก็มีเงาคนไหววูบ หัวใจของนางพลันหยุดเต้น 

ไปชัว่ขณะ เมือ่มองไปตามทศิทางน้ันก็พบว่าบรเิวณปากทางข้างหน้าน้ัน 

มเีงาร่างของคนสองคนยืนอยู่ ช่างคุ้นตาเป็นอย่างมาก นางยังไม่ทันมอง 

ให้ชดัเจน จู่ๆ  ก็เหน็สองคนนัน้เงยหน้ามองมาทีน่างแล้ว

เน่ืองจากสองคนนั้นยืนย้อนแสง นางจึงมองเห็นหน้าของพวกเขา 

ได้ไม่ชดั ส่วนนางท่ียืนรบัแสงอยู่ ท�าให้พวกเขามองเหน็นางได้อย่างชดัเจน

ร่างบางกุมตะกร้าในมอืแน่น นางก้าวถอยหลงัหวงัจะจากไป ก็เหน็

เงาร่างสงูหน่ึงในสองคนนัน้ขยับมาทางน้ีก้าวหนึง่ คล้ายจะเดนิมาทางนาง 

แต่คนผูน้ั้นเดินได้เพียงสองก้าว อกีคนก็ว่ิงเข้ามาหานางแล้ว

"ข้าจ�าเจ้าได้ เจ้าชื่ออาเหม่า สาวใช้ของสกุลหาน"

อาเหม่าเคยได้ยินเสยีงนีม้าก่อน แต่ยังนึกไม่ออก จนกระท่ังคนผู้นัน้

ว่ิงมาจวนจะถึงตรงหน้าแล้ว นางจงึนกึข้ึนมาได้ "คณุชายฉนิ" 

ฉนิโหยวกล่าวด้วยรอยย้ิม "เจ้าใจกล้าไม่เบา ถึงได้กล้าออกมาคนเดยีว
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ในคนืนี"้

"ไม่หรอกเจ้าค่ะ...ที่จริงข้ากลัวมาก" อาเหม่าเอ่ยปากเสียงเบา  

น�้าเสียงสั่นเครือเล็กน้อย "คุณชายฉิน...ท่านช่วย...ท่านช่วยไปส่งข้า 

สักระยะได้หรือไม่"

ฉินโหยวประหลาดใจ "เจ้ากลัวหรือ"

"กลัวเจ้าค่ะ"

"เจ้าเซีย่ฟ่ังก็เหลอืเกิน ชัว่ดีอย่างไรเจ้าก็เคยช่วยเขาไปครัง้หน่ึง ไฉน

พริบตาเดียวก็จัดงานน้ีให้เจ้าแล้ว ซ�้ายังต้องถือตะกร้าว่ิงมาที่นี่คนเดียว 

อกี"

อาเหม่าส่ายหน้า "พอดีข้าพลดัหลงกับพวกเพ่ือนๆ เจ้าค่ะ จะมสีตรี

สกัก่ีคนทีไ่ม่กลวัเรือ่งเช่นนีกั้น หากพ่อบ้านเซีย่ค�านึงเร่ืองน้ีอย่างละเอยีด 

เช่นนัน้ใครจะเป็นคนท�างานนีกั้น"

"แต่ส�าหรับเขาเจ้าต่างจากคนอื่น"

อาเหม่าแก้มแดงปลั่งทันที รู้ท้ังรู้ว่าฉินโหยวหมายถึงเรื่องท่ีนาง 

เคี้ยวสมุนไพรท�าแผลให้เซี่ยฟั่ง ทว่านางท่ีร้อนตัวอยู่แล้ว คร้ันได้ยิน 

ค�าพูดเช่นนี้จึงยิ่งกระสับกระส่าย นางจึงอยากหาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อน 

ก่อนจะพบว่าคนทีส่นทนากับฉนิโหยวเมือ่ครูน่ีห้ายไปแล้ว นางชะเง้อมอง

แล้วเอ่ยถาม "สหายของคุณชายฉินไปแล้วหรือ"

ฉินโหยวเองก็หันไปมอง "ใช่...เจ้าไม่เห็นใช่หรือไม่ว่าคนผู้น้ัน 

เป็นใคร"

อาเหม่าย่นคิ้ว ฟังถ้อยค�าประโยคนั้นแล้วคล้ายว่านางจะรู้จักกับ 

คนผูน้ัน้ ด้วยเหตุนีฉ้นิโหยวจงึไม่อยากให้นางรู้ "ไม่เหน็เจ้าค่ะ ท้ังอยู่ไกล
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และยังย้อนแสง ใบหน้าเขามดืไปหมด ข้ามองเหน็ไม่ชดั"

ฉินโหยวผ่อนลมหายใจโล่งอกอย่างเห็นได้ชัด "ไปเถอะ ข้าส่งเจ้า

กลับคฤหาสน์เอง"

อาเหม่าปรารถนายิ่ง "ขอบคุณคุณชายฉิน"

"เรือ่งเลก็น้อย" ต้ังแต่เรือ่งม้าทีค่ลุม้คลัง่วันน้ัน ฉนิโหยวก็ประทบัใจ

อาเหม่าเป็นอย่างมาก เพราะนางยังคงสุขุมแม้ในยามที่มีเหตุร้ายได้  

ทว่าเมือ่คิดว่านางเป็นสาวใช้ของสกุลหานแล้วจงึรูสึ้กเสียดาย "น่ี อาเหม่า 

เจ้ามาที่สกุลฉินของเราดีหรือไม่"

"ข้าเป็นสาวใช้ของสกุลหาน สัญญาทาสขายขาด"

"เช่นนัน้ข้าให้หานโหย่วกงมอบสญัญาทาสของเจ้าให้ข้าก็สิน้เรือ่ง"

อาเหม่าไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจงึพูดเร่ืองนีข้ึ้นมากะทนัหนั เพียงแต่

นางเองก็รูส้กึว่าย่ิงนางอยู่ในสกุลหานนานวนัเข้านางก็ย่ิงไม่ปลอดภยัขึน้

เรือ่ยๆ หากไปทีส่กุลฉนิได้...นางย้ิมขืน่ บ่าวรบัใช้ไปท่ีใดก็เหมอืนกันอยู่ดี 

ถึงเวลาแม้ไม่มนีายท่านหานแล้ว ก็มนีายท่านฉนิกับคณุชายฉินโผล่มาอกี

"บ่าวที่ดีพึงภักดีต่อนาย หากข้าตกลง คุณชายฉินก็คงเห็นข้าเป็น

คนถ่อยกระมัง"

ฉนิโหยวหลดุหวัเราะ "อย่างไรหานโหย่วกงก็ไม่ใช่คนดอีะไร ดงันัน้

หากเจ้าออกจากสกุลหาน ถึงจะนับว่าเป็นการกระท�าท่ีฉลาด คนที่อยู ่

สกุลหานต่างหากเล่า ถึงจะกลายเป็นคนถ่อยอย่างแท้จรงิ"

พอเขาพูดเช่นนีอ้าเหม่าก็พลนันึกถึงเซีย่ฟ่ังข้ึนมา ครัน้นกึถึงเซีย่ฟ่ัง

แล้ว จู่ๆ อาเหม่าก็เพ่ิงนึกได้ว่าคนที่สนทนากับฉินโหยวเมื่อครู่นี้เงาร่าง

ละม้ายกับเซี่ยฟั่งแทบไม่มีผิด นางเกือบโพล่งถามออกไปว่าใช่เซ่ียฟั่ง 
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หรือไม่ แต่ความคิดหนึ่งกลับแวบเข้ามาเสียก่อน หากเขาตอบว่าใช่... 

แล้วนางจะยังถามต่อไปอีกหรอืไม่

หากเขาตอบว่าไม่ใช่ แล้วปรากฏว่าความจริงใช่ขึ้นมาเล่า เช่นนั้น

เหตุใดเขาถึงต้องปิดบัง นางมิใช่ท�าผิดอะไรอีกแล้วใช่หรือไม่

ความคิดแน่วแน่ในเวลาชั่วพริบตานี้ ท�าให้อาเหม่าตัดสินใจ 

ไม่ถามเขาออกไป แสร้งท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น

ฉนิโหยวเห็นอาเหม่าไม่ปรปิาก เด็กหนุม่เดิมก็มนิีสัยใจร้อนอยู่แล้ว 

จงึก้มร่างโน้มเข้าไปใกล้ใบหน้าของนาง "อาเหม่า เจ้าจะย้ายมาท่ีสกุลฉนิ

หรอืไม่"

อาเหม่าที่แทบจะรู้สึกได้ถึงไออุ่นจากเสียงเรียกของเขา จึงรีบ 

ถอยห่างจากเขาสองก้าวทันที "ข้าไม่ทราบเจ้าค่ะ"

ฉินโหยวรู้สึกผิดหวัง "ความภักดีโง่ๆ"

"คณุชายฉนิเคยพบนายท่านเพียงหนเดยีว ไฉนจงึมอีคตเิช่นน้ีเจ้าคะ"

"ชื่อเสียงเล่าลืออยู่ภายนอกของเขาอย่างไรเล่า"

อาเหม่าครุ่นคิดแล้วกล่าวว่า "ชื่อเสียงภายนอกของนายท่านก็ดีนี่

เจ้าคะ"

ฉินโหยวหลุดหัวเราะเสียงหนึ่ง เจือแววเยาะหยันเล็กน้อย

หลงัจากเดินเข้าถนนสายหลกัอยู่ครึง่เค่อ ทัง้สองก็ใกล้ถึงคฤหาสน์

สกุลหาน ฉนิโหยวท่ีมาส่งนางถึงปากตรอกก็ตัง้ใจว่าจะกลบั ยังไม่ทันไป 

ก็เห็นหญิงสาวหลายคนออกันมาทางน้ีราวกับลูกนกที่หนาวเหน็บ เขา 

กล่าวกลัว้หัวเราะ "ดูเหมอืนจะออกมาตามหาเจ้า"

อาเหม่าเห็นพวกนางแล้วก็วิง่ก้าวเลก็ๆ ไปหาพวกนางทนัท ี ราวกบั

Page ������������� 1.indd   124 22/8/2561 BE   15:09



125

อีเหมยถงเฉียน

ญาตทิีไ่ม่ได้พบกันมานาน "ไฉ่เยว่ีย หรงหรง... "

เหล่าสาวใช้เมื่อเห็นนางแล้วดวงหน้าซีดเผือดจึงกลับมามีสีเลือด 

อีกครัง้ ก่อนจะเอ่ยปากเครอืด้วยเสยีงสะอืน้ "อาเหม่า ในทีส่ดุเจ้าก็กลบัมา

แล้ว...พวกเรานึกว่าเจ้าถูกวิญญาณจบัตวัไปแล้วเสียอกี..."

อาเหม่าหัวเราะ "คิดบ้าๆ"

"เอ๊ะ" หลังจากถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงแล้ว สาวใช้คนหนึ่ง 

ก็กดเสียงลงกล่าว "คนที่ส ่งเจ้ากลับมาใช่คุณชายสกุลฉินหรือไม่  

ข้าก็เคยเจอเขา"

ความสนใจของพวกนางถูกคนที่อยู่ห่างออกไปดึงดูด ว่าแล้ว 

เหล่าสาวใช้ก็จับกลุ่มเพ่ือพินิจมองเขา ฉินโหยวมิใช่คนท�าอะไรโลเล  

จึงปล่อยให้พวกนางมองอย่างเต็มท่ี ทว่าเมื่อถูกมองนานเข้า เขาก็ 

เหมอืนจะรูแ้ล้วว่าพวกนางก�าลงัจะพูดถึงเขากันจงึพลนัร้อนผ่าวท่ีใบหน้า 

ก่อนจะรีบหนีไปจากตรงนั้น

อาเหม่าอ่อนใจ "เลิกพูดเถอะ ข้ากับเขาแค่เจอกันโดยบังเอิญ  

ข้าจึงขอร้องให้เขาช่วยมาส่งข้าสักระยะเท่านั้น"

เหล่าสาวใช้เม้มปากหัวเราะ "บังเอิญหรือ วันเช่นนี้หากไม่มีธุระ 

ใครจะออกจากเรือน"

เงาของเซีย่ฟ่ังแวบเข้ามาในหัวของอาเหม่าอกีครัง้ นางรูส้กึไม่หายว่า

เงาร่างนั้นคือเซี่ยฟั่ง ขณะก�าลังใช้ความคิด จู่ๆ เหล่าสาวใช้ก็กล่าวว่า 

'ค�านับพ่อบ้าน' อาเหม่าจึงต่ืนจากภวังค์ เมื่อมองไปทางนั้นก็พบว่า 

เป็นเซี่ยฟั่ง

ไฉนเขาจึงออกมาข้างนอกด้วย
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ฝีเท้าของเซีย่ฟ่ังไม่เรว็ ยามเดนิผ่านเหล่าสาวใช้ก็ก้าวอย่างเนิบช้า  

ซึง่เขาเดนิเฉยีดผ่านอาเหม่าพอดีแต่กลบัมไิด้มองนาง เพียงแค่ผงกศรีษะ

กับพวกนางเลก็น้อยพร้อมกล่าวว่า "ท�างานเสรจ็แล้วก็รบีกลบัคฤหาสน์" 

แล้วก็ไป

อาเหม่าเองก็ไม่รูว่้าตนไข้ขึน้สมองหรอืเป็นอะไร จู่ๆ  ก็โพล่งเรียกเขาว่า 

"พ่อบ้าน!"

เซีย่ฟ่ังหนักลบัมาตามเสยีงเรยีก โคมไฟดวงใหญ่สองดวงทีแ่ขวนอยู่

บนประตใูหญ่โอ่อ่าของคฤหาสน์สกุลหานส่ายเบาๆ ตามแรงลมในเดอืนเจด็ 

ประกายแสงแสบตาถูกร่างสงูเพรยีวของเขาบดบงั ท�าให้อาเหม่าเห็นหน้าเขา

ไม่ชดัไปชัว่ขณะ

ทว่าเงาร่างนี้นางเคยเห็น

เมื่อครู่นี้...ตอนที่สนทนากับฉินโหยว!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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